Mimo ádné ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice
7/2014 ze dne 2. íjna 2014
Informace o konání sch ze:
Místo konání:

estavlky – kancelá obecního ú adu

Termín:

2. íjna 2014 od 18 hod.

ast:

6 zastupitel a 2 ob ané

Nep ítomen:

Petr Kotera, Martin Kaplan, Leoš Mat jus (omluveni)

Zasedání ídil:

So a Rojková, starostka obce

Zapisovatel:

Pavlína Witczaková

Ov ovatelé zápisu:

Miloslav Jireš, Kamil Mat jka

Program jednání:
1) Stanovení zapisovatele a ov ovatel zápisu
2) Schválení dodatku ke smlouv o dílo – KSB silni ní práce spol. s. r. o., Pardubice
3) Schválení projektové dokumentace na 1. fázi realizace schodišt Homol – Ing. arch. Filip epka,
Praha 7
4) Schválení opravy ve ejného osv tlení v obci Borovnice – Pavel Zá ecký, Lhoty u Potštejna
5) Schválení kupní smlouvy pozemk v k. ú. Borovnice u P. – odprodej obec Borovnice – Michal
Plch, P estavlky 25
6) Schválení žádosti o p id lení ísla popisného – Ing. Miloš Koutný, Chodská Lhota 135 a Mgr.
Petra Koutná, P estavlky 16
7) Schválení smlouvy na nákup pozemk v k. ú. Borovnice u P. od pana Kinského – nákup obce
Borovnice, P estavlky 1 – dopl ující bod
8) Diskuse

Zápis z jednání:
V úvodu mimo ádného ve ejného zasedání se strhla bou livá diskuse pí. Kaplanové se starostkou pí.
Rojkovou ohledn bodu 2 dnešního jednání – po chvíli jsme se snažili vše uklidnit a p ejít na
normální chod jednání – zapisovatelka protestovala, že toto nelze zapisovat. Poté bylo ve . zasedání
ozna eno jako usnášeníschopné. Starostka obce všem p ítomným p ednesla souhrn usnesení
z minulého ve ejného zasedání a zastupitelé byli vyzváni k podání p ípadných námitek proti zápisu
z minulého zasedání, ehož žádný ze zastupitel nevyužil a se zápisem všichni souhlasí.
Hlasování:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0
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1) Stanovení zapisovatele a ov ovatel zápisu
Zapisovatelem byla stanovena Pavlína Witczaková a ov ovateli zápisu Miloslav Jireš a Kamil Mat jka
Hlasování:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Starostka obce p ednesla úplný program jednání, který byl spolu s pozvánkou zve ejn n na ú edních
deskách obce ode dne 24. 9. 2014, který doplnila o 1 nový bod, který byl za azen na konec jako bod
7 p ed diskusi. Proti dnešnímu programu vznesla námitku p. Kaplanová. Nesouhlasí s bodem 2.
Schválení dodatku ke smlouv o dílo – KSB silni ní práce spol. s. o., Pardubice – nem žeme podle ní
schvalovat dodatek ke smlouv , když se neschválila smlouva. Smlouva o dílo . 65/2014/SML se
schválila automaticky p i výb ru dodavatele KSB silni ní práce spol. s r. o., protože byla nedílnou
sou ástí všech t í nabídek z kterých jsme vybírali nejlevn jšího dodavatele stavby a navíc ji starostka
nabízela k nahlédnutí na minulém ve ejném zasedání p i jejím schvalování, kde se toto schválilo 5
hlasy. Byla k nahlédnutí kdykoli na OÚ v kancelá i. Ostatní zastupitelé s programem jednání souhlasili
a nikdo nepožadoval dopln ní programu o další bod.
Hlasování:

PRO – 5

PROTI – 1 (pí. Kaplanová)

ZDRŽEL SE – 0

2) Schválení dodatku . 1 ke smlouv o dílo – KSB silni ní práce spol. s. r. o.,
Pardubice
Starostka seznámila p ítomné s dodatkem . 1 ke smlouv o dílo . 65/2014/SML – oprava místní
komunikace v obci Borovnice . 377/2 v k. ú. Borovnice u Potš. – je nutné zvýšit únosnost stávajících
vrstev komunikace. Starostce zhotovitel oznámil, že po skrytí zbytk asfaltové vrstvy, je jen
v n kolika ástech této komunikace siln jší podkladní vrstva, jinak na v tšin komunikace je
podkladní vrstva jen bahno a na to nemá cenu dávat vrchní vrstvu asfaltu, protože by to první voda
op t spláchla. V pr
hu vysv tlování co se stalo, op t pí. Kaplanová vznášela námitky a probíhala
diskuse podobná jako v za átku jednání. Každý má právo na sv j názor. Starostka také p edložila
rozpo et na navýšení prací za zpevn ní podkladní vrstvy což iní 86.000,--K je to kone ná ástka
104.060,--K s DPH. Navíc práce byly pozastaveny na týden, protože se ekalo na schválení od
zastupitel . Proto také stavba této komunikace není zhotovena do 30. 9. 2014. Dále starostka všem
oznámila, že se snažila sehnat dotace na tuto komunikaci, což se nepoda ilo. Ale, byla úsp šná u p.
Otakara Rumla, který se s leny svého týmu do naší obce dostavil a byl se podívat na tuto zni enou
komunikaci a její okolí a p islíbil starostce dar 300.000,-- K z jeho fondu, když už žádné dotace nikde
nejsou. Dále jí sd lil, že toto m že sd lit i zastupitel m, že se pen z do káme, i když to nemáme
písemn potvrzené. Snažíme se v it, že jeho slovo = podpis.
Hlasování:

PRO – 4

PROTI – 1 (pí. Kaplanová)

ZDRŽEL SE – 1 (p. Mat jka)

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek . 1 ke smlouv o dílo . 65/2014/SML o zvýšení
únosnosti stávajících vrstev komunikace v celkové cen 104.060,-- K s DPH.

3) Schválení projektové dokumentace na 1. fázi realizace schodišt Homol –
Ing. arch. Filip epka, Praha 7
Starostka informovala p ítomné o zhotovení projektové dokumentace – projekt se v této 1. fázi bude
zabývat severním dílem ohradní zdi h bitova mezi kaplemi a velkou podestou mezi severní branou
bitova a jižním (horním) koncem barokního schodišt . Je to proto, že tato ást je nejvíce zni ena.
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Celá oprava je rozd lena na 3 fáze i s projektovou dokumentací, aby se mohlo žádat postupn o
dotace, o které se bude postupn usilovat. Cena projektu 1. fáze této rekonstrukce je 63.320,--K
bez DPH. Pro naši obec je to 31.660,--K , druhou polovinu platí obec Lhoty u Potštejna. P i získání
dotace se v budoucnu tato ástka za projekt vrátí v této dotaci zp t obci.
Hlasování:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje vypracování projektové dokumentace na 1. fázi
realizace schodišt Homol – Ing. arch. Filip epka, Praha 7, v cen 31.660,-- K bez DPH.

4) Schválení opravy ve ejného osv tlení v obci Borovnice – Pavel Zá ecký,
Lhoty u Potštejna
Po zvážení všech okolností ohledn opravy obecní komunikace se starostka informovala u p.
Zá eckého na provedení oprav a rekonstrukci ásti ve ejného osv tlení v místech, kde se opravuje
komunikace, aby se tyto práce provedly sou asn a vše vyšlo levn ji, než kdybychom nechali dod lat
cestu a pak do ní následn op t kopali a vlastn jí zni ili. Pan Zá ecký potvrdil, že toto osv tlení je
v katastrofálním stavu a stejn ást sv tel nesvítí delší dobu a už nejdou opravit. Poslal nám cenovou
nabídku na 66.075,44 K bez DPH.
Hlasování:

PRO – 5

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1 (pí. Kaplanová)

Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje opravu ásti ve ejného osv tlení v obci
Borovnice – Pavel Zá ecký, Lhoty u Potštejna – celková cena 66.075,44 K bez DPH.

5) Schválení kupní smlouvy pozemk v k. ú. Borovnice u P. – odprodej obce
Borovnice – Michal Plch, P estavlky 25
Na základ odsouhlasení žádosti Michala Plcha bytem Borovnice, P estavlky p. 25 o odprodej
zbytkových obecních pozemk v k. ú. Borovnice u Potštejna pozemkovou parcelu . 69/92, p. .
69/114, p. . 69/100, p. . 69/108 a p. . 69/53 byla vypracována smlouva s ujednanou kupní cenou
10.150,-- K , tj. 35,-- K /m2. Kupující dále hradí správní poplatek p i podání žádosti o povolení vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí a náklady na vytvo ení kupní smlouvy. Sou ástí kupní
smlouvy je dále smlouva o z ízení služebnosti inženýrské sít , týkající se vodovodu v majetku obce,
procházející pozemkem p. . 69/108 a 69/53. Za z ízení této služebnosti obec kupujícímu vyplatí p i
podpisu smlouvy jednorázový poplatek 200,- K . Starostka dále zjistila, že p. Plch koupil nemovitost,
která je zatížena exekucí, proto prov ila další podrobnosti, jak se k tomuto máme postavit. M žeme
to nyní schválit, což bude platit do konce roku a prodej pozemk se uskute ní až poté, kdy
nemovitost ve vlastnictví kupujícího už nebude zatížena exekucí i insolvencí.
Hlasování:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje kupní smlouvu s Michalem Plchem z P estavlk
p. 25, týkající se prodeje obecních pozemk v k. ú. Borovnice u Potš. p. . 69/92 o vým. 43 m 2, p. .
69/114 o vým. 14 m2, p. . 69/100 o vým. 105 m2, p. . 69/108 o vým. 101 m 2, p. . 69/53 o vým e
27 m2 za celkovou cenu 10.150,-- K p i dodržení podmínek smlouvy o z ízení služebnosti a úhrady
poplatk . Dále se prodej pozemk uskute ní pouze za podmínky, že nemovitost, která je ve
vlastnictví kupujícího už nebude zatížena exekucí i insolvencí.

6) Schválení žádosti o p id lení ísla popisného – Ing. Miloš Koutný, Chodská
Lhota 135 a Mgr. Petra Koutná, P estavlky 16
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Manželé Miloš a Petra Koutných podali žádost o p id lení ísla popisného na novostavbu rodinného
domu na p. . 126/50 v k. ú. Rájec.
Hlasování:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje p id lení ísla popisného na novostavbu
rodinného domu Ing. Miloše Koutného a Mgr. Petry Koutné na parcele . 126/50 v k. ú. Rájec.

7) Schválení smlouvy na nákup pozemk v k. ú. Borovnice u Potštejna od
pana Kinského – nákup obec Borovnice, P estavlky 1
Jedná se o smlouvu, kterou jsme již schvalovali, pozemky pod altánem a okolo altánu u hasi ské
zbrojnice v Borovnici. Pan Kinský si nechal vyhotovit nový znalecký posudek na cenu t chto pozemk
od znalce Františka Krcha . 3442/26/2014 ze dne 14. 9. 2014 a cena 27.350,-- K za tyto pozemky je
nižší než jsme schvalovali na minulém ve . zasedání. Dále starostka upozornila na to, že dostala od p.
Kinského vypracovanou kupní smlouvu, ale jak zjistila, tak tam chybí n které údaje, tak ji musí
epracovat a pak se snad už do káme podpisu od p. Kinského. Tuto smlouvu nám dala k nahlédnutí,
abychom vid li, pro to musí p epracovat.
Hlasování:

PRO – 6

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Usnesení: Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje odkoupení pozemku od p. Františka Kinského
z Kostelce n Orl., p. . 171/1 o vým. 259 m2 a p. . 37 o vým. 227 m2 v k. ú. Borovnice u Potšt.,
zapsaných na LV 459.

8) Diskuse
Ob anka podala dotaz, pro musí zaplatit tak vysokou cenu 1.500,-- K za sepsání smlouvy na
odprodej pozemk , když za pozemek platí jen asi 770,-- K . Starostka odpov
la, že se o tom už
bavili, že se za smlouvy bude n co platit, protože v tšina smluv je komplikovan jší a nebudeme
riskovat, aby smlouvy byly chybn sepsány, proto se starostka obrátila na právni ku, aby bylo vše
v po ádku. Snažili jsme se všem vyjít maximáln vst íc. I nám se zdá, že tyto jednoduché smlouvy
jsou drahé, ale právni ka starostce ne ekla cenu dop edu. Tak nám sd lila, že tento pozemek
nechce, že ho k ni emu nepot ebuje, protože se k n mu stejn nedostane.
Ob anka a ob an p ítomni na zasedání se dotázali - kdy se kone
opraví komunikace
k okál m v Borovnici po rekonstrukci obecního vodovodu? Starostka odpov
la, že by m li být
rádi, že jim te e voda a všechno nejde ud lat hned. Ze za átku se ekalo, až št rk klesne a pak se
po ád ešily d ležit jší záležitosti a nakonec dnes vid la a slyšela na vlastní uši, jak je t žké získat
peníze na opravu obecních komunikací. Starostka se bude snažit tuto komunikaci opravit.
Další dotaz. Jak to bude se starými, nebezpe nými vrbami okolo Mlýnského rybníka?
Starostka odpov
la, že vše pat í p. Kinskému, tyto pozemky se stromy nejsou obecní.
Další p ipomínka – radar umíst ný od Rájce zasti uje po delší dobu, (kdy se osobní auto
ibližuje k radaru), zna ka hlavní silnice, která je p ed k ižovatkou. Starostka i zastupitelé to už také
dí, bude to také ešit. Zna ka není obecní, tak se uvidí, co s tím p jde d lat.
Starostka pod kovala zastupitel m za práci a poté mimo ádné ve ejné zasedání ukon ila. Další
ve ejné zasedání by se m lo konat po volbách jako ustavující zasedání nového zastupitelstva.
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Souhrn usnesení z mimo ádného ve ejného zasedání zastupitelstva
obce Borovnice . 7/2014 ze dne 2. íjna 2014
Zastupitelstvo obce Borovnice na ve ejném zasedání projednalo jednotlivé body programu
s tímto výsledkem:

Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje:
- dodatek . 1 ke smlouv o dílo . 65/2014/SML o zvýšení únosnosti stávajících vrstev komunikace
v celkové cen 104.060,-- K s DPH
- vypracování projektové dokumentace na 1. fázi realizace schodišt Homol – Ing. arch. Filip epka,
Praha 7, v cen 31.660,-- K bez DPH
- opravu ásti ve ejného osv tlení v obci Borovnice – Pavel Zá ecký, Lhoty u Potštejna – celková
cena 66.075,44 K bez DPH
- kupní smlouvu s Michalem Plchem z P estavlk p. 25, týkající se prodeje obecních pozemk v k. ú.
Borovnice u Potš. p. . 69/92 o vým. 43 m2 , p. . 69/114 o vým. 14 m2, p. . 69/100 o vým. 105 m2 , p.
. 69/108 o vým. 101 m2, p. . 69/53 o vým e 27 m2 za celkovou cenu 10.150,-- K p i dodržení
podmínek smlouvy o z ízení služebnosti a úhrady poplatk . Dále se prodej pozemk uskute ní pouze
za podmínky, že nemovitost, která je ve vlastnictví kupujícího už nebude zatížena exekucí i
insolvencí
- p id lení ísla popisného na novostavbu rodinného domu Ing. Miloše Koutného a Mgr. Petry
Koutné na parcele . 126/50 v k. ú. Rájec
- odkoupení pozemku od p. Františka Kinského z Kostelce n Orl. p. . 175/1 o vým. 259 m2 a p. . 37
o vým. 227 m2 v k. ú. Borovnice u Potšt., zapsaných na LV 459

Zastupitelstvo obce Borovnice ukládá:
- paní Son Rojkové, starostce obce Borovnice, zajišt ní pokra ování stavby na obecní komunikaci
v Borovnici, která byla pozastavena

Zastupitelstvo obce Borovnice pov uje:
- starostku obce uzav ením schválených smluv a p ípravou smluv k odsouhlaseným žádostem
Dne 6. íjna 2014

________________________________
Miloslav Jireš, ov ovatel

______________________________
Kamil Mat jka, ov ovatel

________________________________

______________________________

Pavlína Witczaková, zapisovatel

So a Rojková, starostka obce

