Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice
2/2014 ze dne 27. února 2014
Informace o konání sch ze:
Místo konání:
Termín:
ast:
Nep ítomen:
Zasedání ídil:
Zapisoval:
Ov ovatelé zápisu:

estavlky – spole enská místnost obecního ú adu
27. února 2014 od 18 hod.
8 zastupitel a 5 ob an
Marie Kaplanová (omluvena)
So a Rojková, starostka obce
Petr Kotera
Martin Kaplan, Miloslav Jireš

Program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení Obce Borovnice za rok 2013
Záv re ný ú et Obce Borovnice za rok 2013
Vnitroorganiza ní sm rnice k zadávání ve ejných zakázek obcí Borovnice
Kupní smlouva s p. Romanem Placheckým z Borovnice o prodeji obecního pozemku
Žádost firmy Energomontáže Votroubek s.r.o. o povolení zvláštního užívání komunikace
Smlouva s RWE GasNet, s.r.o. o z ízení v cného b emene
Žádost p. Marcely Huškové z P estavlk o koupi obecních pozemk
Žádost Obce Borovnice o koupi ástí pozemku p. . 69/31 v k.ú. Rájec
Úprava cenové nabídky p. Kamila Mat jky na opravu kanálu v Borovnici
Zrušení žádosti p. Ond eje Nová ka o odkup obecních pozemk
evedení žádosti p. Miroslava Smutného o odkup obecních pozemk na p. Marcelu Smutnou
Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Brodík
Diskuse

Zápis z jednání:
V úvodu ve ejného zasedání byla nejprve konstatována ú ast len zastupitelstva a ve ejné zasedání
bylo ozna eno jako usnášeníschopné. Poté byl ur en zapisovatel a ov ovatelé zápisu (viz výše).
Hlasování:

PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

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.
Hlasování:

PRO – 8

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 17.2.2014, který ješt doplnila o 4 nové body (viz dopl ující body programu
v p íloze), které byly za azeny jako body 8 až 11 p ed projednání pravidel vydávání zpravodaje Brodík
a záv re nou diskusi. Všichni p ítomní s programem jednání souhlasili a nikdo nepožadoval dopln ní
programu o žádný další bod.
Hlasování:

PRO – 8

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Poté zastupitelé p istoupili k vlastnímu projednávání jednotlivých bod programu.
Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice 2/2014 ze dne 27.2.2014

Strana 1/6

1) Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení Obce Borovnice za rok 2013
Pracovnice Krajského ú adu Královéhradeckého kraje, odbor ekonomický - odd lení kontroly obcí a
analýz, provedly p ezkoumání hospoda ení obce, které se uskute nilo ve dnech 6.9.2013 a 16.1.2014.
Starostka obce s touto zprávou, která byla v úplném zn ní zve ejn na na internetové ú ední desce
dne 3.2.2014, seznámila p ítomné a konstatovala, že p i kontrole nebyly zjišt ny chyby a nedostatky.
Zastupitelé zprávu schválili bez p ipomínek.
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení
Obce Borovnice za rok 2013 bez p ipomínek.

2) Záv re ný ú et Obce Borovnice za rok 2013
Na základ auditu hospoda ení vypracovala ú etní obce p. Milena Sládková se starostkou obce p.
So ou Rojkovou záv re ný ú et Obce Borovnice za rok 2013. Záv re ný ú et byl vyv šen na ú edních
deskách (v etn internetové) dne 3.2.2014 a zastupitelé i ob ané m li možnost se s ním podrobn
seznámit. Starostka obce zde uvedla hlavní položky v p íjmové i výdajové ásti.
íjmy:
plán rozpo tu – 3.906.200,- K
skute nost – 4.811.473,- K
Výdaje:
plán rozpo tu – 3.525.200,- K
skute nost – 3.816.910,- K
+ spl. úv ru – 380.004,- K
Bankovní ú et - S:
po átek roku – 1.098.742,68 K
konec roku – 1.703.676,83 K
- NB:
po átek roku – 0,00 K
konec roku – 9.624,44 K
Starostka obce poté požádala zastupitele o schválení a záv re ný ú et byl schválen bez výhrad.
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje Záv re ný ú et Obce Borovnice za rok 2013
bez výhrad.

3) Vnitroorganiza ní sm rnice k zadávání ve ejných zakázek obcí Borovnice
Starostka obce seznámila s vnitroorganiza ní sm rnicí . 1/2014 k zadávání ve ejných zakázek obcí
Borovnice. Sm rnice byla dle vyjád ení starostky obce p ipravena dle p edlohy poskytnuté Královéhradeckým krajem tak, aby odpovídala zn ní zákona a nov stanoveným limit m, platným od
1.1.2014. Zastupitel m byla p edem poskytnuta k prostudování. Dle ásti A, l. 9, o uzav ení smlouvy
i vystavení objednávky na zakázku nep esahující 100 tis. K musí být p ed podpisem starosty obce
informováno zastupitelstvo, u závazk p esahujících 100 tis. K musí o podpisu smlouvy rozhodnout
zastupitelstvo obce. V l. 11 se pak uvádí, že dle zákona o obcích o p ijetí a poskytnutí úv ru a záruk
rozhoduje zastupitelstvo obce. Zakázky s p edpokládanou hodnotou nad 500 tis. K musí být
zve ej ovány na internetovém profilu zadavatele. Petr Kotera k tomu uvedl, že by tento profil
využíval i pro zakázky s menší hodnotou, jelikož je to pom cka pro získání nabídek od dodavatel ,
kte í zde sami zakázky vyhledávají. Zastupitelé sm rnici odsouhlasili.
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje Vnitroorganiza ní sm rnici
k zadávání ve ejných zakázek obcí Borovnice.

. 1/2014

4) Kupní smlouva s p. Placheckým z Borovnice o prodeji obecního pozemku
Na základ žádosti, schválené na minulém ve ejném zasedání, byla zpracována kupní smlouva na
prodej obecního pozemku . 198 v k.ú. Borovnice u Potštejna o celkové vým e 809 m2 panu Romanu
Placheckému z Borovnice p. 79 za smluvní cenu 10.000,- K . Zastupitelé smlouvu odsouhlasili.
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje kupní smlouvu s p. Romanem Placheckým o
prodeji pozemku p. .198 v k.ú. Borovnice u P. o vým. 809 m 2 za sml. cenu 10.000,- K .
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5) Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
Firma Energomontáže Votroubek s.r.o. Rychnov n. Kn. podala žádost o vydání rozhodnutí o povolení
zvláštního užívání komunikace – umíst ní inženýrských sítí v silni ním pozemku. Investorem stavby je
EZ Distribuce, a.s. a jedná se o uložení elektro p ípojky pro parcelu . 106/2 do místní asfaltové
komunikace a do zeleného pásu podél ní na parc. . 366/2 v k.ú. Borovnice u Potštejna. Dle vyjád ení
starostky obce by m l být proveden podvrt komunikace, p ípadný p ekop bude uveden do p vodního
stavu a bude smluvn zajišt na doba pro možnost uplatn ní p ípadné reklamace.
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje vydání rozhodnutí o povolení zvláštního
užívání komunikace – umíst ní inženýrských sítí v silni ním pozemku na parc. . 366/2
v k.ú. Borovnice u Potštejna.

6) Smlouva s RWE GasNet, s.r.o. o z ízení v cného b emene
RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, zastoupená firmou RWE Distribu ní služby, s.r.o. Brno, p edložila
obci k odsouhlasení smlouvu o z ízení v cného b emene, týkající se plynovodního za ízení na
obecním pozemku p. . 126/26 a 126/1 v k.ú. Rájec k plynové p ípojce pro p. Omilákovou z Rájce.
Zastupitelé se smlouvou souhlasí.
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje smlouvu s RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad
Labem o z ízení v cného b emene pro plynovodní za ízení na obecním pozemku p. .
126/26 a 126/1 v k.ú. Rájec.

7) Žádost p. Marcely Huškové z P estavlk o koupi obecních pozemk
Paní Mgr. Marcela Hušková z P estavlk p. 12 op tovn p edložila zastupitelstvu žádost o odkoupení
obecních zbytkových pozemk v k.ú. Rájec p. . 353/3 o vým e 6 m2 a 354/3 o vým e 92 m2
z d vodu využívání a obhospoda ování tohoto pozemku a jeho scelení s parcelou . 300/1, které je
vlastníkem. Zastupitelé sice odprodej t chto pozemk odsouhlasili již na VZ dne 12.12.2013, ovšem
kv li omylem nesprávn uvedené vým e nyní odsouhlasili prodej pozemk znovu se správnou
celkovou vým rou 98 m2. Pozemky budou odprodány za odhadní cenu.
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje žádost Mgr. Marcely Huškové z P estavlk o
odprodej obecních pozemk v k.ú. Rájec p. . 353/3 o vým e 6 m2 a 354/3 o vým e
92 m2 za odhadní cenu.

8) Žádost Obce Borovnice o koupi ástí pozemku . 69/31 v k.ú. Borovnice u P.
Starostka obce p edložila zastupitel m k odsouhlasení žádosti o nákup ástí pozemku p. . 69/31
v k.ú. Borovnice u P. – podílu 8/10 z vým ry pozemku od p. Františka Kinského z Kostelce n.Orl.,
podílu 1/10 z vým ry pozemku od p. Františka Sládka z Borovnice a podílu 1/10 z vým ry pozemku od
p. Marie Nedvídkové z Chocn . Cena pozemk bude stanovena dle znaleckého posudku. Jedná se o
pozemky za adovkami v Borovnici, které budou následn odprodány majitel m p ilehlých pozemk .
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje žádost o nákup ástí pozemku p. . 69/31
v k.ú. Borovnice u P. – podílu 8/10 z vým ry pozemku od p. Františka Kinského
z Kostelce n.Orl., podílu 1/10 z vým ry pozemku od p. Františka Sládka z Borovnice a
podílu 1/10 z vým ry pozemku od p. Marie Nedvídkové z Chocn .
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9) Úprava cenové nabídky p. Kamila Mat jky na opravu kanálu v Borovnici
Na minulém VZ zastupitelé odsouhlasili cenovou nabídku p. Kamila Mat jky z Rájce na opravu kanálu
v Borovnici u Jireš v celkové výši 25.000,- K v etn DPH. Jelikož ale došlo k nedorozum ní a
nabízená cena byla bez DPH, byla cenová nabídka zastupitel m p edložena znovu ve správném zn ní
25.000,- K bez DPH. Zastupitelé nabídku znovu odsouhlasili.
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje cenovou nabídku p. Kamila Mat jky z Rájce
na opravu kanálu v Borovnici u Jireš v celkové výši 25.000,- K bez DPH.

10) Zrušení žádosti p. Ond eje Nová ka o odkup obecních pozemk
Pan Ond ej Nová ek z Borovnice p. 66 podal žádost o zrušení odkupu obecních pozemk p. . 69/53,
69/47, ásti p. . 69/74 a ásti p. . 69/31 v k.ú. Borovnice u Potštejna. Žádost byla odsouhlasena na VZ
dne 22.9.2011.
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje zrušení žádosti p. Ond eje Nová ka o odkup
obecních pozemk p. . 69/53, 69/47, ásti p. . 69/74 a ásti p. . 69/31 v k.ú.
Borovnice u Potštejna.

11) P evedení žádosti p. Miroslava Smutného na p. Marcelu Smutnou
Paní Marcela Smutná z Borovnice p. 70 podala žádost o p evedení žádosti p. Miroslava Smutného o
odkup obecních pozemk na její osobu z d vodu p evzetí majetku v rámci d dictví. Žádost p.
Smutného byla odsouhlasena na VZ dne 22.9.2011.
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje p evedení žádosti p. Miroslava Smutného o
odkup obecních pozemk p. . 69/80 a ásti p. . 69/79 v k.ú. Borovnice u Potštejna na
p. Marcelu Smutnou z Borovnice p. 70.

12) Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje Brodík
Zastupitel Petr Kotera seznámil p ítomné s novými Pravidly pro vydávání obecního zpravodaje Brodík,
zpracovanými dle p edlohy m sta Kostelec n.Orl. a upravenými pro podmínky naší obce. K pravidl m
jako celku nebyly vzneseny výhrady, pouze je nutné do ešit situaci okolo registrace periodika na
Ministerstvu kultury a upravit lánek, pojednávající o p ijímání a provád ní úprav p ísp vk ob an .
Usnesení:

Zastupitelstvo obce Borovnice pov uje Petra Koteru zajišt ním dalších informací
k registraci zpravodaje na Ministerstvu kultury R a provedením zm n Pravidel pro
vydávání obecního zpravodaje Brodík dle vyjád ení zastupitel na tomto jednání.

13) Diskuse
a) Provád ní zápisu ze zasedání
Ob anka obce vyzvala zastupitele, aby vyjád ili nesouhlas s minulým zápisem ze zasedání a požádala,
aby do zápisu byla uvád na pouze fakta a nikoli osobní úvahy. Zapisovatel Petr Kotera ji upozornil, že
v úvodu jednání bylo p edneseno usnesení z minulého zasedání a zastupitelé byli vyzváni, aby
vyjád ili p ípadné námitky k zápisu a usnesení z minulého zasedání, ehož nikdo nevyužil a všichni
zastupitelé hlasováním vyjád ili se zápisem souhlas. Dále uvedl, že v zápise nevidí žádné osobní
úvahy. Uvedená ob anka, nep ející si zve ej ování jména, poukázala na pasáž v diskusi, kde byl do
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zápisu uveden její požadavek na anonymitu a text, pojednávající o tom, že pokud nemají být uvád na
jména autor názor , pak není d ležité uvád t ani onen názor a je podstatné pouze shrnout diskusi
slovy zapisovatele tak, jak celkov prob hla a jaký m la výsledek. Petr Kotera onen záv r diskuse
z minulého zasedání p etl a trval na tom, že to nevyjad uje ni í názor (ani jeho), ale prost shrnuje
diskusi tak, jak skute
prob hla a obsahuje pouze to, co na zasedání skute
prob hlo a co
ob ané opravdu ekli. Stejný názor vyjád ili i další zastupitelé, podle nichž zápis vyjad uje skute ný
pr
h daného jednání. Dále n kte í zastupitelé uvedli, že zápis nem že být naprosto doslovný,
jelikož na zasedání nelze ihned zapisovat p esn každé slovo, lze ale uvést, jaký názor ob ané i
zastupitelé vyjád ili a k emu se p iklán li.
Dále tato ob anka obce uvedla, že ve zpravodaji je na konci zápisu uvedena informace o jednání
zastupitel ohledn pravidel zpravodaje, zatímco v samotném zápise ze zasedání toto chybí. Na to
zapisovatel Petr Kotera odpov
l, že v zápise ze zasedání nem že být informace o jednání, které se
v tu dobu ješt nekonalo, proto zápis kon í tím, že se bude jednání konat. Ve zpravodaji je ovšem
dopln na informace o konání tohoto jednání, jelikož mezitím již prob hlo. (Pozn.: ve zpravodaji je
podávána informace o innosti obce a výpis ze zasedání je upraven pro pot eby tohoto periodika. Nejde tedy o doslovný p epis zápisu ze zasedání, jednotlivé body programu bývají spojovány dohromady
do samostatných lánk apod. Proto se celý lánek ani nejmenuje „zápis“, ale „záznam“ ze zasedání).
b) Nevyužívání obecního rozhlasu
Další ob anka obce upozornila na nevyužívání obecního rozhlasu a ptala se, pro se nedává na
domí nap . uzáv rka silnice, p istavení pojízdné prodejny apod. Starostka obce k tomu uvedla, že
obecní rozhlas je neustále nefunk ní a nelze provád t hlášení. M l by ale už brzy být kone
opraven.
c) Informace o konání sch zky ohledn homolského schodišt
Starostka obce podala informaci o sch zce zastupitel Lhot u Potštejna a Borovnice s architektem,
která se koná dne 6.3.2014 ve Lhotách u Potštejna a bude se týkat historického schodišt a okolí
Homole Na tuto sch zku tímto pozvala všechny zájemce z ad ob an .

Na záv r zasedání starostka obce všem p ítomným pod kovala a poté zasedání ukon ila.
íští ve ejné zasedání by se m lo konat v obvyklém termínu, a to ve tvrtek 24. dubna v místní ásti
Rájec. V p ípad pot eby m že být svoláno mimo ádné zasedání d íve. Pozvánka bude vyv šena na
edních deskách obce týden p ed konáním zasedání.
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Usnesení z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Borovnice
.2/2014 ze dne 27. února 2014
Zastupitelstvo obce Borovnice na ve ejném zasedání projednalo jednotlivé body programu s tímto
výsledkem:
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Zprávu o výsledku p ezkoumání hospoda ení Obce Borovnice za rok 2013 bez p ipomínek
Záv re ný ú et Obce Borovnice za rok 2013 bez výhrad
Vnitroorganiza ní sm rnici . 1/2014 k zadávání ve ejných zakázek obcí Borovnice
kupní smlouvu s p. Romanem Placheckým z Borovnice p. 79 o prodeji obecního pozemku
p. . 198 v k.ú. Borovnice u Potštejna o celkové vým e 809 m2 za smluvní cenu 10.000,- K
vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace – umíst ní inženýrských sítí
v silni ním pozemku na parc. . 366/2 v k.ú. Borovnice u Potštejna
smlouvu s RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem o z ízení v cného b emene pro plynovodní
za ízení na obecním pozemku p. . 126/26 a 126/1 v k.ú. Rájec
žádost o nákup ástí pozemku p. . 69/31 v k.ú. Borovnice u P. – podílu 8/10 z vým ry pozemku od p. Františka Kinského z Kostelce n.Orl., podílu 1/10 z vým ry pozemku od p. Františka
Sládka z Borovnice a podílu 1/10 z vým ry pozemku od p. Marie Nedvídkové z Chocn
cenovou nabídku p. Kamila Mat jky z Rájce ve výši 25.000,- K bez DPH na provedení opravy
kanálu v Borovnici u Jireš
zrušení žádosti p. Ond eje Nová ka o odkup obecních pozemk p. . 69/53, 69/47, ásti p. .
69/74 a ásti p. . 69/31 v k.ú. Borovnice u Potštejna
evedení žádosti p. Miroslava Smutného o odkup obecních pozemk p. . 69/80 a ásti p. .
69/79 v k.ú. Borovnice u Potštejna na p. Marcelu Smutnou z Borovnice p. 70

Zastupitelstvo obce Borovnice pov uje:
•
•

starostku obce uzav ením smluv i jejich zm n, schválených na základ tohoto jednání
zastupitelstva, a p ípravou smluv k odsouhlaseným žádostem
Petra Koteru zajišt ním dalších informací k registraci zpravodaje na Ministerstvu kultury R a
provedením zm n Pravidel pro vydávání obecního zpravodaje Brodík dle vyjád ení zastupitel na tomto jednání

Dne 4. b ezna 2014

________________________________
Martin Kaplan, ov ovatel

________________________________
Miloslav Jireš, ov ovatel

________________________________
Petr Kotera, zapisovatel, místostarosta

________________________________
So a Rojková, starostka obce

