Ve ejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice
1/2014 ze dne 8. ledna 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
8. ledna 2014 od 17 hod.
7 zastupitel a 6 ob an
Adolf Papá ek, Kamil Mat jka (omluveni)
So a Rojková, starostka obce
Petr Kotera
Marie Kaplanová, Pavlína Witczaková

Program jednání:
1)
2)
3)
4)

Úprava rozpo tu na rok 2013 .5
Vy azení DKP a investi ního majetku za rok 2013
Žádost p. Romana Placheckého o koupi obecního pozemku . 198 v k.ú. Borovnice u Potštejna
Smlouva s EZ Distribuce, a.s. o právu provést stavbu a o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení
cného b emene (p ípojka p. Placheckého)
5) Žádost p. Miloslava Jireše o souhlas se zám rem výstavby RD a vyjád ení k existenci sítí
6) Cenová nabídka p. Kamila Mat jky na opravu kanálu v Borovnici u Jireš
7) 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).
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.
Poté byl p ednesen úplný program jednání, který byl spolu s pozvánkou zve ejn n na ú edních
deskách obce ode dne 30.12.2013. Starostka obce doplnila program o 4 nové body (viz dopl ující
body programu v p íloze), které byly za azeny na konec p ed diskusi. Všichni p ítomní s programem
jednání souhlasili a nikdo nepožadoval dopln ní programu o žádný další bod s tím, že ešení situace
okolo obecního zpravodaje Brodík bude ešena v rámci diskuse a nebude pro ni stanoven samostatný
bod jednání.
Hlasování:

PRO – 7

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

1) Úprava rozpo tu na rok 2013 .5
Starostka obce p edložila zastupitelstvu k odsouhlasení zm nu rozpo tu na rok 2013 . 5. Jedná se o
zaú tování p íjm došlých ke konci roku 2013, aby mohl být rok uzav en. Jedná se p evážn o da ové
íjmy v celkové výši 187.500,- K , p emž nejv tší podíl na této ástce má da z p íjmu právnických
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osob (73 tis. K ), da z nemovitostí (63 tis. K ) a da z p íjmu fyzických osob ze závislé innosti (46 tis.
). Další menší p íjmy byly z dan z p íjmu fyzických osob samostatn výd le
inných (3 tis. K ),
dan z p íjmu fyzických osob z kapitálových výnos (1 tis. K ) a dále z náhrad vstupného (1.500,- K ).
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje zm nu rozpo tu na rok 2013 . 5.

2) Vy azení DKP a investi ního majetku za rok 2013
Na základ inventarizace majetku, kterou provedla na p elomu roku inventariza ní komise, p edložila
tato komise seznam vy azených DKP a investic v roce 2013. Celková hodnota vy azeného majetku iní
11.096,- K . D vodem vy azení položek je nefunk nost, opot ebení a zastaralost. Jedná se o
nefunk ní mobilní telefon, nefunk ní po íta s tiskárnou v borovnické knihovn , nefunk ní váno ní
et zy, rozbité zastaralé kovové židle v borovnické klubovn hasi a rozbité svítidlo na Homoli.
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje Seznam vy azených DKP a investic v roce
2013 na základ inventarizace provedené inventariza ní komisí.

3) Žádost p. Placheckého o koupi obec. pozemku . 198 v k.ú. Borovnice u P.
Pan Roman Plachecký z Borovnice p. 79 p edložil zastupitelstvu novou žádost o odkoupení obecního
pozemku . 198 v k.ú. Borovnice u Potštejna. V této žádosti se již nejedná o ást pozemku, nýbrž o
celý pozemek o vým e 809 m2 (ostatní plocha – neplodná p da). Cena za tento pozemek byla
navržena dohodou ve výši 10 tis. K , p emž vklad na katastr hradí kupující a da z p evodu
nemovitosti uhradí prodávající. Tuto novou žádost starostka obce doporu ila k odsouhlasení.
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje žádost p. Romana Placheckého z Borovnice
p. 79 o odkup obecního pozemku p. . 198 v k.ú. Borovnice u Potštejna o celkové
vým e 809 m2 za smluvní cenu 10.000,- K .

4) Smlouva s EZ Distribuce, a.s. o právu provést stavbu a o uzav ení budoucí
smlouvy o z ízení v cného b emene (p ípojka p. Placheckého)
V návaznosti na p edchozí bod byla zastupitelstvu znovu p edložena smlouva s EZ Distribuce, a.s.,
zastoupenou firmou Energomontáže Votroubek s.r.o., o právu provést stavbu a o uzav ení budoucí
smlouvy o z ízení v cného b emene. Smlouva se týká provedení p ípojky elektrické energie
k novostavb p. Romana Placheckého a z ízení v cného b emene u obecních pozemk v k.ú.
Borovnice u Potštejna p. . 366/2 a také p. . 198 (pozn.: tento druhý pozemek ovšem bude p eveden
dle p edchozího bodu do vlastnictví p. Placheckého).
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a o uzav ení
budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene s firmou EZ Distribuce, a.s., týkající se
ízení p ípojky elektrické energie ke stavb p. Romana Placheckého p es obecní
pozemky p. . 366/2 a p. . 198 v k.ú. Borovnice u Potštejna.

5) Žádost p. Jireše o souhlas se zám rem stavby RD a vyjád ení k existenci sítí
Pan Miloslav Jireš z Borovnice p. 8 podal žádost o vyjád ení souhlasu Obce Borovnice, jakožto
vlastníka sousedních pozemk , se zám rem výstavby rodinného domu na pozemku p. . 43, 169 a
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áste
na 163/5. Zárove žádá o vyjád ení k existenci kanalizace a obecního vodovodu. Vyjád ení
Obce Borovnice budou sloužit jako sou ást dokumentace ohlášení stavby, p edkládané stavebnímu
adu Kostelec nad Orlicí.
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 6
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 1 (Miloslav Jireš)
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje žádost p. Miloslava Jireše z Borovnice p. 8 o
vyjád ení souhlasu se zám rem stavby rodinného domu a vyjád ení k existenci sítí.

6) Cenová nabídka p. Kamila Mat jky na opravu kanálu v Borovnici u Jireš
Pan Kamil Mat jka z Rájce p edložil obci cenovou nabídku na provedení opravy kanálu v Borovnici u
Jireš v celkové výši 25.000,- K v etn DPH. P vodní nabídka p. Frýbla z Kostelce n.Orl. inila
49.450,- K bez DPH. Nabídka p. Mat jky je tedy nižší než polovina p vodní nabídky p. Frýbla a proto
ji zastupitelé uvítali.
Hlasování:
Usnesení:

PRO – 7
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje cenovou nabídku p. Kamila Mat jky z Rájce
ve výši 25.000,- K s DPH na provedení opravy kanálu v Borovnici u Jireš .

7) Diskuse
Zastupitel Petr Kotera – Neshody okolo tisku p ísp vk v obecním zpravodaji Brodík
Zastupitel Petr Kotera, vzhledem k množícím se neshodám a dohad m ohledn tisku obecního
zpravodaje Brodík, vznesl dotaz na další postup, týkající se zve ej ování p ísp vk . V úvodu uvedl, že
v Brodíku nikdy nebyla provád na cenzura a nebyly zve ej ovány pouze p ísp vky, obsahující vulgární výrazy nebo jinak nevhodný obsah. Dále uvedl, že p edchozí starosta obce p ed tiskem zpravodaj
nikdy nekontroloval, zatímco nyní zpravodaj p ed tiskem vždy odsouhlasí starostka obce. Seznámil
ítomné s obsahem dopisu p. Josefa erného z P estavlk, vyjad ujícím nesouhlas se zve ej ováním
kterých p ísp vk ob an a doporu ením takového ešení, aby si doty ný z ídil vlastní vydavatelství za své a ne aby zve ej oval své názory na úkor obce. V záv ru svého dopisu vznesl dotaz, jaký
je postup zve ejn ní lánku, zda sta í zajít za tiska em nebo jak je to. Proto na tomto zasedání bylo
uvedeno, že po shlédnutí p ísp vku p. Koleše starostkou obce (a po vyjád ení jejího nesouhlasu
se zve ej ováním) byl lánek rozeslán všem zastupitel m k rozhodnutí a drtivá v tšina byla pro
zve ejn ní lánku a nezavád ní cenzury. Nyní ovšem op t nastávají v tomto ohledu neshody mezi
ob any a zastupiteli a je t eba situaci ešit a rozhodnout, jak to bude dále.
Zastupitel Leoš Mat jus navrhl stanovit maximální délku p ísp vku, a pokud má být zve ejn n
ísp vek delší, aby byl zpoplatn n (pozn.: tedy bylo by to de facto vydáno jako placená inzerce).
Paní Marie erná z P estavlk podala vysv tlení, že vyjád ení zaslané jejím manželem bylo ur eno na
jednání zastupitelstva a nebylo myšleno jako p ísp vek do Brodíku. Petr Kotera uvedl, že z úvodu
jeho dopisu je to z etelné, ale tento dopis obdržel od starostky obce s tím, že jej má zve ejnit
v Brodíku, proto byl do Brodíku za azen. Text neobsahuje nic špatného i nevhodného a je to názor
druhé strany, takže pro by nemohl být zve ejn n.
Pan Karel Skalický vznesl dotaz na složení redak ní rady a uvedl, že rozhodovat by m la tato redak ní
rada, která by m la podávat návrhy ešení takovýchto v cí zastupitelstvu obce.
Další z p ítomných ob anek vyjád ila názor, že zpravodaj by mohl být vydáván jen 1x za 2 nebo 3
síce, že i ve v tších obcích a m ste kách, nap . v Doudlebách, vydávají zpravodaj tvrtletn a
vyzdvihla také hezký obsah tohoto doudlebského zpravodaje. Uvedla, že n kde zpravodaje vychází i
pololetn nebo dokonce jednou za rok. Poté dodala, že se jí nelíbí zve ej ování jmen ve spojitosti
s tím, kdo a co ekl na ve ejném zasedání. Zastupitelka p. Witczaková a starostka obce p. Rojková
k tomu uvedly zapisovateli Petru Koterovi, že v zápisech ze zasedání nap . Kostelce nad Orlicí vlastn
také nejsou ú astníci diskuse uvád ni jmenovit a že to v zápise být nemusí. Proto tento podn t byl
poslední písemný záznam do ru ního zápisu z tohoto zasedání, jelikož pokud nemá být uvedeno KDO
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co ekl, pak nemá cenu uvád t ani CO tedy kdokoli ekl v jakékoli plodné diskusi, význam má
v takovém p ípad pouze shrnutí diskuse jako celku.
Tedy shrnutí zbytku diskuse (jak ji vst ebal zapisovatel) bez uvedení jmen zní, že v pr
hu této
diskuse se na zasedání dostavil také ob an naší obce, jehož p ísp vk do obecního zpravodaje se
diskuse týká p edevším a bylo ješt dále probíráno, jaký má kdo z p ítomných názor na vydávání
takovýchto p ísp vk . Pokud jde o omezení vydávání zpravodaje, pro to se vyslovovali i n kte í další
z šesti p ítomných ob an a p iklonila se k této možnosti i jedna zastupitelka, podle níž by zpravodaj
sta ilo vydávat 1x za dva m síce. Zastupitel Petr Kotera podal návrh, aby tedy byl vznesen dotaz na
ob any, zda cht jí m sí ník s aktuálními informacemi, nebo zda cht jí tvrtletník s informacemi, co
bylo p ed tvrt rokem a nemožností zve ej ování aktuálních informací obce a pozvánek na daný
síc. K tomu se n kte í z p ítomných vyjád ili tak, že by ob ané stejn žádný dotazník nevyplnili a že
je jasné, že by cht li zachovat m sí ník, jelikož netrp liv ekají, co do toho zase kdo napsal. Toto
vyjád ení ovšem dosti odporuje tvrzení stejné skupiny ob an o n jakou chvíli d íve, že tyto lánky
nikoho nezajímají, ob an m vadí a nikdo je nechce. Každopádn bylo doporu eno, aby o tom
zastupitelé rozhodli sami na své pracovní sch zce bez ve ejnosti. Tak se nakonec zastupitelé také
prozatím rozhodli a v c bude ešena na následující pracovní sch zce. S tímto byla diskuse uzav ena.
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 27. února v místní ásti
estavlky. V p ípad pot eby m že být svoláno mimo ádné zasedání d íve. Pozvánka bude vyv šena
na ú edních deskách obce.
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Usnesení z ve ejného zasedání zastupitelstva obce Borovnice
.1/2014 ze dne 8. ledna 2014
Zastupitelstvo obce Borovnice na ve ejném zasedání projednalo jednotlivé body programu s tímto
výsledkem:
Zastupitelstvo obce Borovnice schvaluje:
•
•
•
•

•
•

zm nu rozpo tu na rok 2013 . 5
seznam vy azených DKP a investic v roce 2013 na základ inventarizace provedené inventariza ní komisí
žádost p. Romana Placheckého z Borovnice p. 79 o odkup obecního pozemku p. . 198 v k.ú.
Borovnice u Potštejna o celkové vým e 809 m2 za smluvní cenu 10.000,- K
smlouvu o právu provést stavbu a o uzav ení budoucí smlouvy o z ízení v cného b emene
s firmou EZ Distribuce, a.s., týkající se z ízení p ípojky elektrické energie ke stavb p.
Romana Placheckého p es obecní pozemky p. . 366/2 a p. . 198 v k.ú. Borovnice u Potštejna
žádost p. Miloslava Jireše z Borovnice p. 8 o vyjád ení souhlasu se zám rem stavby
rodinného domu a vyjád ení k existenci sítí
cenovou nabídku p. Kamila Mat jky z Rájce ve výši 25.000,- K s DPH na provedení opravy
kanálu v Borovnici u Jireš

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

Dne 14. ledna 2014

________________________________
Marie Kaplanová, ov ovatel

________________________________
Pavlína Witczaková, ov ovatel

________________________________
Petr Kotera, zapisovatel, místostarosta

________________________________
So a Rojková, starostka obce

