
VEŘEJ�É ZASEDÁ�Í ZASTUPITELSTVA 
OBCE BOROV�ICE 

 
 
Místo konání: P ř e s t a v l k y – pohostinství u Medvěda 
Datum: 29. listopadu 2007 od 18.00 hod. 
Přítomno: 6 zastupitelů  
 6 občanů obce Borovnice – viz prezence 
Nepřítomni: 3 zastupitelé - p.Pavel Králik 
  p. Božena Zálohová omluvena 
  p. Hana Řičařová omluvena 
Zapisovatel: pan František Junek 
Ověřovatelé: paní Soňa Rojková 
 pan Jan Nešťák 
Usnesení: pan Karel Urbanec 

 pan Pavel Králik 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
Program jednání: 1) Současný stav rozpočtu obce k 30.10.2007 
 2) ROZPOČET �A ROK 2008 
 3) Změna územního plánu 
 4) Nová vyhláška o místních poplatcích 
 5) Žádosti občanů 
 6) Projekty na rok 2008 
 7) Diskuze – Usnesení. 
                                
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a občany obce Borovnice. Seznámil je s obsahem 
jednání. Navržený program byl všemi přítomnými zastupiteli přijat beze změn. 
 
1) SOUČAS�Ý STAV ROZPOČTU �A R.2007 k 30.10. 2007  
 Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se současným stavem rozpočtu obce 

Borovnice k 30.10.2007. 
 Příjmy: Schválený rozpočet - 2.828.660.-Kč 
                Skutečnost               - 4.393.163.-Kč  (155%)  
 Výdaje:   Schválený rozpočet - 2.560.660.-Kč 
                 Skutečnost               - 2.487.941.-Kč (97%) 
 Stav běžného účtu obce k tomuto datu činí: 880.000.-Kč  
 Zastupitelstvo bere informaci o současném stavu rozpočtu na vědomí . 
 
2) ROZPOČET �A R.2008. 
 Starosta obce přečetl zastupitelstvu návrh rozpočtu na r.2008. V návrhu se doporučuje 

schválit rozpočet jako vyrovnaný v příjmové a výdajové části.  
 Příjem: Daňové příjmy …………………………………….. 2.865.000.-Kč 
   Nedaňové příjmy …………………………………..      83.000.-Kč 
   Kapitálové příjmy ………………………………….    100.500.-Kč 
   Celkem : ….……………………………………….. 3.055.000.-Kč 
 



 Výdaj: Celkem : ………………………………………….. 3.055.000.-Kč 
 Výdaje jsou navrhnuty podle skutečnosti r. 2007. Navýšení výdajové části rozpočtu bude 

promítnuto do rezervy. Každá změna mimořádného čerpání bude projednávána 
Zastupitelstvem obce rozpočtovým opatřením v upraveném rozpočtu. 

 Podrobný přehled příjmové a výdajové části rozpočtu je zaznamenán na příloze, která je 
nedílnou součástí schvalovacího procesu. 

 HLASOVÁ�Í: 
 P R O –  �ávrh rozpočtu na r.2008 hlasovalo 6 přítomných zastupitelů tj.100% 
                 
 3) Změna územního plánu. 
 Starosta obce požádal zastupitele o návrh změny územního plánu obce Borovnice 

platného od  l.9.1999. Nutnost změny stávajícího plánu vyplývá z potřeby doplnit obecní 
část Borovnici o novou stavbu vodovodu, v obecní části Rájec se jedná o doplnění jedné 
stavební parcely, kterou zastupitelstvo schválilo pro stavbu rodinného domu a doplnění 
studie odkanalizování všech tří částí. Změnu územního plánu provede Ing. Architekt Karel 
Novotný, který vypracoval původní plán. Zadání změn bude konzultováno se stavebním 
úřadem města Kostelce nad Orlicí. 

 HLASOVÁ�Í: 
 P R O – Změnu územního plánu hlasovalo 6 přítomných zastupitelů tj.100%. 
 Osobou pověřenou v jednání o změně územního plánu byl zvolen Karel Urbanec starosta 

obce. 
 HLASOVÁ�Í: 
 P R O  pověřenou osobu Karla Urbance hlasovalo 6 přítomných zastupitelů tj.100%. 
 
4) �ová Obecně platná vyhláška o ústních poplatcích. 
 Starosta obce seznámil přítomné zastupitele a občany obce s návrhem nové vyhlášky o 

místních poplatcích. Původní vyhláška byla zrušena usnesením ze dne 4. října 2007. 
 Nová vyhláška obsahuje čtyři základní poplatky:  
  Poplatek ze psů 
  Poplatek za využívání veřejného prostranství 
  Poplatek ze vstupného 
  Poplatek za shromažďování komunálního odpadu. 
 Zásadní změna v poplatcích :  
 Poplatek ze psů – jeden pes = 50.-Kč (důchodci = 30.-Kč) 
                                     druhý a každý další pes = 100.-Kč 
 Ohlášení nového psa do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku. Po tomto 

termínu zase do konce ledna dalšího kalendářního roku. Všechny ostatní ustanovení 
poplatku jsou totožná s poplatkem z r. 2007. 

 Poplatek za shromažďování komunálního odpadu  
 Pro rok 2008 platí poplatek za jednoho občana obce s trvalým pobytem 400.-Kč za 

jeden rok a 400.-Kč za jednu chalupu, chatu nebo objekt, který je označen číslem 
popisným.  

 Od tohoto poplatku není nikdo osvobozen. Poplatek se platí v úřadovně obce Borovnice 
do konce měsíce března /2008, nebo v místech ohlášených obcí. Poplatek je možné 
uhradit ve dvou splátkách – první do konce března 2008 a druhou do konce července 2008. 

 Celý text vyhlášky byl vyvěšen na úředních deskách a po jeho schválení zastupitelstvem 
obce bude předložen právnímu oddělení Ministerstva pro místní rozvoj. 

 HLASOVÁ�Í: 
 P R O – �ovou vyhlášku O Místním poplatku hlasovalo 6 přítomných zastupitelů tj.  
                    100% 



 5) Žádosti občanů. 
 Obec Borovnici oslovili písemně dva občané s žádostí o možnost odkoupení stavebního 

pozemku v k.ú. Rájec místní část Rájec číslo parcely 126/1.Pozemek je ošetřen územním 
plánem a je vhodný pro stavbu rodinných domů. Požadovaná výměra jedné stavební 
parcely je 1.200m2.  

 HLASOVÁ�Í: 
 P R O – odprodej stavebních parcel z pozemku č.126/1 v k.ú. Rájec hlasovalo 6  
                    přítomných zastupitelů tj. 100% 
 Vlastní prodej bude uskutečněn po zaměření jednotlivých parcel a jejich ohodnocení 

soudním znalcem. 
 
6) Projekty r.2008 
 Starosta obce seznámil zastupitele s vyhlášenými okruhy případných dotačních titulů. Pro 

obec s počtem obyvatel do 500.- je nejvhodnějším titulem Program obnovy venkova 
vyhlášený Královéhradeckým krajem. V tomto programu je možné žádat o dotaci 
v celkové výši 1 mil. Kč a obec může podat jen jednu žádost. Žádost je nutné zpracovat a 
předložit do konce měsíce ledna r.2008. V tomto programu je možné zpracovat tzv. 
Integrovanou žádost splňující několik potřeb obce v rámci jedné žádosti. Do současné 
doby nepodal žádný zastupitel konkrétní návrh vhodný pro tento program. Starosta obce 
se pokusí zapojit obec do POV s pomocí svého poradce Mgr. Tomáše Kytlíka a připraví 
projekt odpovídající potřebám obce Borovnice. 

 Zastupitelé berou informaci na vědomí. 
 
7) Diskuze 
 p. Jaroslav Čermák – Odpadové vody a septiky. 
 odpovídá starosta obce – Pokud fyzická osoba vlastní septik a není napojen na kanalizační 

systém obce, musela tuto stavbu nahlásit na odboru životního prostředí města Kostelce 
nad Orlicí. Pokud tato stavba splňuje normy určené současnou legislativou, bylo mu 
uděleno rozhodnutí. Pokud je tato stavba napojena na centrální svod odpadních vod 
pořízených obcí je v současné době na obci zajistit souhlas s vypouštěním odpadních vod 
do toků nebo rybníků. Pokud obec dostane souhlas k vypouštění, bude ve svém zájmu 
zjišťovat, jaké zařízení je na tento centrální svod napojeno a zdali odpovídá současné 
normě. Pokud ne bude se hledat způsob nápravy s vyznačeným termínem. Tato zjišťovací 
a monitorovací činnost bude probíhat po celý rok 2008. Po jejím vyhodnocení budou 
přijata závazná opatření. 

    
       
Děkuji. 
 
Veřejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice se bude konat v měsíci lednu/2008 
v části obce Rájec tj. 31. ledna 2008 od 18.00 hod. v pohostinství „Zastávka“. 
 
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným zastupitelům a občanům za aktivní účast 
popřál všem přítomným k nadcházejícím Vánočním svátkům mnoho pohody a štěstí a do 
Nového roku mnoho zdraví osobních a pracovních úspěchů. 
Následně veřejné zasedání ukončil.                                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                                      Karel Urbanec 
                                                                                                       starosta obce 



                                              U S � E S E �Í  
                                       Obecního zastupitelstva 
 
 
Obce BOROVNICE                                                                         ze dne 29. listopadu 2007 
 
                                                                                       Usnesení č.VI. 
                                                                                       Přítomno 6 členů OZ /67%/ 
                                                                                       Omluveni 2 členové OZ p L. Bečička 
                                                                                                                              p. B. Zálohová 
                                                                                                                              p. P. Králik 
 
ZASTUPITELSTVO obce Borovnice 
 
BERE �A VĚDOMÍ: 

a) Informaci starosty obce o současném stavu obecního rozpočtu k 30 10.2007 
      b) Zprávu starosty obce o nutnosti přípravy projektu POV/2008 
      c) Zprávu starosty obce o průběhu dílčího přezkoumání hospodaření obce Borovnice ze  
            dne 21.11.2007. 
 
SCHVALUJE: 

a) ROZPOČET �A r.2008 
b) Změnu územního plánu obce Borovnice v r.2008.  
c) Novou vyhlášku O místních poplatcích platnou od 1.1.2008. 
d) Žádosti občanů o koupi stavebních parcel v k.ú.Rájec oddělenou z pozemku 126/1  

 
  

POVĚŘUJE: 
a) Zastupitelstvo obce Borovnice, zabývat se všemi diskusními příspěvky občanů obce. 

Termín – trvalý. 
             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
………………………                                                           …………………………..  

Karel Urbanec                                                                             Pavel Králik 
starosta obce                                                                           zástupce starosty  

 


