
VEŘEJ�É ZASEDÁ�Í ZASTUPITELSTVA 
OBCE BOROV�ICE 

 
 
Místo konání: R Á J E C  - pohostinství Zastávka 
Datum: 31. ledna 2008 od 18.00 hod. 
Přítomno: 8 zastupitelů  
 15 občanů obce Borovnice – viz prezence 
Nepřítomni: 1 zastupitel p. Božena Zálohová omluvena 
Zapisovatel: pan Jan Nešťák 
Ověřovatelé: paní Soňa Rojková 
 paní Hana Řičařová 
Usnesení: pan Karel Urbanec 

 pan Pavel Králik 
 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
Program jednání: 1) Projednání a návrh na řešení pohledávek neuhrazených poplatků 
 2) Projednání I. Změny územního plánu obce Borovnice 
 3) Projekty POV za DSO Brodec a Orlice 
 4) Projekt POV 2008 pro obec Borovnici 
 5) Žádosti občanů 
 6) 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. 
Mimo hlavní program jednání připomněl starosta obce zastupitelům Usnesení č.VII./2007 . 
 
1) a) Projednání a návrh na řešení pohledávek neuhrazených poplatků za r. 05, 06, 07. 
 Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s předpisem neuhrazených poplatků za 

likvidaci komunálního odpadu.  
 V r.2005 nebyly uhrazeny poplatky od 5 chalupářů v celkové výši 1.500,- Kč (1x300,-Kč)  
 V r.2006 nebyly uhrazeny poplatky od 9    -  „  -    v celkové výši 3.600,- Kč (1 x 400,-Kč) 
 V r.2007 nebyly uhrazeny poplatky od 9    -  „  -    v celkové výši 3.220,- Kč (1 x 400.-Kč) 
 Všichni tito občané v různém režimu dojíždějí do obce, tráví zde volný čas a mohou 

užívat systém nastavený obcí v oblasti odpadového hospodářství. Nikdo z této skupiny 
občanů nepožádal obec o jiný způsob nakládání s odpady a ani nevysvětlil svůj odmítavý 
postoj k systému. Zastupitelstvo proto vyžaduje úhradu všech poplatků od r.2005. Svým 
rozhodnutím chce předejít připojení další skupiny uživatelů systému v odpadovém 
hospodářství obce k těmto dlužníkům a hlavně ochránit tu skupinu občanů, kteří si svoje 
povinnosti plní příkladně a beze zbytku. 

 Obec Borovnice vybírá v r.2008 poplatek na jenu osobu s trvalým pobytem v obci ve výši 
400.-Kč což činí jednu třetinu celkových nákladů odpadového hospodářství. Stejnou výši 
poplatku mají všichni chalupáři nebo občané, kteří v obci mají nemovitost s číslem 
popisným a užívají ji v různém režimu. Poplatek platí za jednu nemovitost a příslušný rok. 



 Obec má nastavený systém sběru, třídění a likvidace, který může využít každý návštěvník 
naši obce i když zde tráví minimální dobu.  

 Rozhodnutí zastupitelstva: 
a) Oslovit občany kteří jsou v evidenci neuhrazených poplatků a požádat je o 
nápravu ve vztahu k vyhlášce obce.  

b) Pokud nebudou ochotni uhradit dlužný poplatek, bude jim výměr dluhu 
převeden do r.2008 a předpisem složenky požadována úhrada.  

c) Pokud ani po tomto dvojím oslovení nebude obci poplatek uhrazen, využije obec 
všech právních prostředků k nápravě. 

 
 b) Projednání řešení nevybraného nájmu za pronájem nebytových prostor za r.2007. 
 Starosta obce požádal zastupitele o projednání neuhrazeného předpisu nájmů za pronájem 

nebytových prostor v r. 2007. 
 Obec Borovnice pronajala v r. 2007 tyto prostory: 
 Prodejnu Borovnice:  nájemné za 1 rok 6.000.-Kč  
  měsíc únor až březen 2007 paní Jaroslava Málková 
  měsíc duben až listopad 2007 vietnamský obchodník Vann. 
 Prodejnu Přestavlky: nájemné za 1 rok 6.000.-Kč 
  měsíc leden až listopad 2007 paní  Leona Koterová 
  měsíc prosinec 2007 pan Vietnamský obchodník Vann. 
 Pohostinství Zastávka: nájemné za jeden rok 1.000.-Kč 
  měsíc leden až prosinec 2007 pan Jaroslav Matějka 
 Vzhledem ke skutečnosti, že ani jeden obchodník / podnikatel nenaznačil obci během 

rozhodujícího období prodejní činnosti ekonomickou nestabilitu své podnikatelské 
činnosti, vyžaduje zastupitelstvo uhrazení předepsaného nájmu za r.2007. 

 Vzhledem k známé skutečnosti, že provozy této obchodní činnosti nevykazují lukrativní 
zisky, rozhodlo zastupitelstvo o zmírnění nájmu za rozhodující období r. 2007. 

 Rozhodnutí zastupitelstva: 
 prodejna Borovnice: a) paní Jaroslava Málková byla osvobozena od nájmu. 

b) pan Vann uhradí obci nájem za období duben až červen  
 ve výši 1.500,- Kč (první pololetí r. 2007) 

 prodejna Přestavlky:  c) paní Leona Koterová uhradí obci nájem za období leden  
   až červen ve výši 3.000,- Kč (první pololetí r. 2007) 
 pohostinství Zastávka:  d) pan Jaroslav Matějka uhradí obci nájem za období 
   leden až červen ve výši 500,- Kč (první pololetí) 
Pro rok 2008 jsou všechny nájmy za nebytové prostory zrušeny. 
Všichni účastníci na poplatku z nájmu za nebytové prostory budou o rozhodnutí 
zastupitelstva informováni a požádáni o uhrazení alikvotní části nájmu za r.2007. O 
případných změnách v platbě ( rozložení do splátek) je nutné jednat s obcí. 

 
 c) Projednání neuhrazeni ceny za umístěni zařízení HUP v Rájci č.p.13. 
      Starosta obce požádal zastupitele o projednání neuhrazené HUP v Rájci, umístěné 

v bytovém domě č.p.13. Toto zařízení bylo vybudováno se souhlasem vlastníků bytového 
domu a je jeho nedílnou součástí. Zařízení umožňuje každé domácnosti napojení domovní 
plynofikační přípojky. V době realizace byly požádány čtyři domácnosti o úhradu jedné 
čtvrtiny ceny. Úhradu provedla pouze jedna rodina. Dlužná částka je 2.250.-Kč. 

 Rozhodnutí zastupitelstva: 
a) Oslovit znovu jednotlivé domácnosti o úhradu zbývající části zařízení HUP. 
b) Pokud nebude zbývající část zařízení odkoupena, zůstává toto zařízení v majetku 
obce Borovnice. 



 H L A S O V Á � Í : 
 P R O – bod č.1 Projednání neuhrazených místních poplatků za r.2005,2006,2007  
                     hlasovalo 8 přítomných zastupitelů (100%) 
 P R O – bod č.1/a Projednání neuhrazených nájmů za nebytové prostory za r.2007 
                     hlasovalo 5 přítomných zastupitelů. (63%) , jeden zastupitel byl proti a dva 
                     zastupitelé se zdrželi hlasování. 
 P R O – bod č.1/b Projednání neuhrazené části zařízení HUP v Rájci č.p.13 hlasovalo 
                    8 přítomných zastupitelů. (100%) 
      
2) PROJED�Á�Í I.ZMĚ�Y ÚZEM�ÍHO PLÁ�U OBCE BOROV�ICE. 
 Starosta obce přečetl zastupitelstvu návrh koncepce na I. Změnu územního plánu obce 

Borovnice předloženou Stavebním úřadem pověřeného města Kostelce nad Orlicí. 
Důvody změny byly zastupitelstvem projednávány v listopadu /2007. I.změna řeší dvě 
stavební parcely umístěné mimo intravelán obce a zadání dokončení vodovodu v části 
obce Borovnice. 

 H L A S O V Á � Í: 
 P R O – návrh I. změny územního plánu obce Borovnice hlasovalo 8 přítomných 
                     zastupitelů (100%) 
 
3) Podané projekty POV/2008 za DSO Brodec a Orlice 
      Starosta obce informoval přítomné zastupitele a občany obce Borovnice o konkrétních 

projektech, které v r.2008 podávalo DSO Brodec a DSO Orlice. V obou případech se 
jedná o integrovaný projekt, který by měl pokrýt celé spektrum zájmů jednotlivých obcí a 
umožnit jim změkčit investice do obecních potřeb. V obou projektech by se měl 
promítnou i společný názor na řešení  svazkových potřeb. 

 DSO Brodec požádal Krajský úřad Královéhradeckého kraje o dotaci ve výši 770000,-Kč. 
 Tato dotace je 70% celkových nákladů na projekt, který by měl obsahovat především 

pokračující revitalizaci návsí a obecních prostranství, nákup drobné komunální techniky, 
kulturní, sportovní a společenské akce v regionu, dokončení bezdrátového rozhlasu a 
posílení internetové sítě. 

 30% účast obcí integrovaných do DSO Brodec je dělena počtem obyvatel pokud nebylo 
rozhodnuto jinak. Pro obec Borovnici připadá dotace ve výši 179.000.-Kč s vlastní účastí 
46.000.-Kč 

 DSO Orlice využila poradenského servisu dr. Tomáše Kytlíka a rozhodla se v roce 2008 
pro integrovaný projekt POV . Z požadované dotace by se mělo pořídit zastřešené podium 
v hodnotě 550.000.-Kč, které se stane součástí párty stanu, 80.000.-Kč pomůže 
zorganizovat a zajistit zahájení cyklosezony Orlice a zbylé prostředky budou použity na 
nákup drobné komunální techniky. Hodnota požadované dotace činí 1.000.000.-Kč a je 
70% celého projektu. 

 Oba projekty jsou závislé na výši schválené dotace, kterou přiděluje pro příslušný rok a 
subjekt zastupitelstvo kraje. Po závěrečném čtení budou upřesněny priority obou projektů. 

 Zastupitelstvo bere informaci o podaných projektech na vědomí a nemá k nim 
zásadní připomínku. 

 
4) Projekt POV/2008 obce Borovnice. 
 Vzhledem ke skutečnosti, že doposud nedostal starosta obce žádný podmět ze strany 

zastupitelstva na tvorbu projektu v účetním období r.2008, využil poradenské služby dr. T. 
Kytlíka a předložil ke schválení projekt, který pomůže obci řešit situaci v přípravě obytné 
zóny v části obce Rájec. Ke konci roku 2007 a následně v lednu r.2008 nás oslovilo 5 
stavebníků, kteří si u naši obce chtějí koupit pozemek na stavbu rodinného domu. Tato 



výjimečná situace nutí zástupce obce připravit pro tuto situaci infrastrukturu, která 
odpovídá dnešním standardům. 

 Projekt na řešení této situace je navržen v celkové hodnotě 1.200.000.-Kč. Dotace by 
mohla činit 600.000.-Kč tj.50% celkových nákladů.  

 450.000.-Kč je směřováno do infrastruktury (vodovod, kanalizace a plyn) 
 750.000.-Kč je rezervováno na nové přístupové komunikace. 
 Část padesáti procent obecní účasti pokryje prodej zaměřených parcel. 
 Věřím, že tato zcela nová investice do oblasti, která měla v obci téměř 15-tiletý útlum 

pomůže obci v budoucnu překonávat různá úskalí. Nová generace lidí by toho měla být 
zárukou. 

 H L A S O V Á � Í: 
 P R O – podání žádosti o dotaci z POV na r. 2008 hlasovalo 8 přítomných zastupitelů 
                    tj.100%. Zastupitelé rovněž schválili pravidla POV nastavená Krajským  
                    úřadem Královéhradeckého kraje pro r.2008. 
 
5) Žádosti občanů. 
 V měsíci lednu /2008 požádala skupina mladých občanů o možnost odkoupení stavební 

parcely v obci Borovnice. Vzhledem ke skutečnosti, že již v listopadu r.2007 byl schválen 
stejný záměr dvou žadatelů v katastru obce Rájec nabídl starosta obce možnost výstavby 
v dané lokalitě. Noví žadatelé souhlasí. Vybrané místo je ošetřeno územním plánem a celý 
pozemek je v majetku obce Borovnice. 

 Žádost podali tito občané: pan Tomáš Kopic T.N. Koutníka 1651 Choceň. 
                                           slečna Kateřina Hřebíková Běstovice 103 
                                           paní Radka Matějusová a Roman Čermák Číčová 24. 
 Po krátkém jednání bylo rozhodnuto, že obec nechá zaměřit celou navrženou obytnou 

zónu tj.7 parcel a vyhoví žádosti všech zájemců. Obytná plocha bude zaměřena a budou 
zde dotaženy sítě infrastruktury včetně přístupové komunikace. Po tomto kroku, který 
zajistí obec budou parcely odprodány zájemcům z řady žadatelů evidovaných u obce 
Borovnice. 

 Zastupitelstvo navrhuje, aby byly prodávány parcely o maximální výměře 1.200m2. Tato 
výměra může být rozhodnutím zastupitelstva ještě po zaměření upravena (na větší). 

 Zastupitelstvo navrhuje ošetřit prodej stavebních parcel skutečností bytové výstavby. 
 H L A S O V Á � Í : 
P R O – Odprodej parcel v nové obytné zóně Rájec hlasovalo 8 přítomných 

zastupitelů, tj. 100%. 
 
6) D I S K U Z E 
 

Karel Urbanec – O jednání s firmou Orlický Konzum – Možnost provozu prodejny. 
Starosta obce byl pozván vedením Orlického Konzumu na jednání o možnosti provozování 
obchodní činnosti na území obce Borovnice. Jednání bylo konstruktivní a lze ho shrnou do 
těchto bodů: 
a) Orlický Konzum je jediný subjekt v rámci obchodní sítě, který je ochoten za určitých 

podmínek organizovat a provádět obchodní činnost v obcích od 200 obyvatel. 
b) Orlický Konzum má svou strategii obchodní činnosti a nehodlá vstupovat do objektů, 

které dnes nevyhovují modernímu a hygienicky způsobilému provozu. 
c) Orlický Konzum si svůj obchodní proces organizuje, financuje a plnohodnotně zajišťuje. 

Na předem vytipované a připravené místo opatřené vodovodem, elektrifikací, plynem, 
kanalizací  a zpevněnou plochou pro minimálně pět osobních aut umístí vlastní zařízení 
prodejny plnohodnotně vybavené k prodeji potravin a smíšeného zboží. S pomocí obce 
vybere kvalifikovanou pracovnici-ka (ce) a ve svém školícím zařízení je doškolí. 



d) Orlický Konzum za provoz tohoto zařízení žádá finanční kompenzaci obce na úhradu 
ztrátovosti prodeje v malých obcích. Pro obec Borovnici z počtem obyvatel 375 se jedná o 
finanční částku 180.000.- Kč za jeden kalendářní rok.  

Pokud chce obec řešit službu moderním a na dnešní podmínky standardním způsobem 
z ohledem na všechny dopady a požadavky občanů všech věkových skupin, nabízí se možnost. 
Zda-li ji využijeme je na rozhodnutí zastupitelů obce.  
Každá jiná alternativa je pouze prodloužení agonie současného stavu. 
 
paní Jaroslava Skalická – Dostupnost dětí do mateřské školy Chleny. 
Paní Skalická poukazuje na špatnou (žádnou) dostupnost hromadnou dopravou do MŠ ve 
Chlenech. Jedná se o přestup v obci Krchleby, nebo přímí spoj do Chlen. Kvalitní dostupnost 
do zařízení , které zřizuje obec, si musí ohlídat obec sama. 
Pokud nabízí předškolní výuku musí vědět, zdali do obce dojíždí odpovídající množství spojů. 
I přes tento fakt, bude zjišťovat starosta obce Borovnice možnost nápravy u firmy Oredo 
v Hradci Králové. 
 
pan Karel Kaplan – Žádá zastupitelstvo o posouzení možnost návrhu SDH Rájec na  
                                přístavbu (zastřešení) společenské místnosti včetně bývalého obchodu. 
                                Zastřešení venkovního posezení u požární nádrže. 
Bylo dohodnuto, že na případné stavební úpravy objektu nechá obec vypracovat studii a pak 
se bude diskutovat o možnostech. 
Na zastřešení venkovního posezení nabídl starosta obce možnost využití POV/2008 za DSO 
Brodec. Tato žádost by mohla být realizována již v r.2008. 
H L A S O V Á � Í: 
P R O – takto navržený postup hlasovalo 8 přítomných zastupitelů tj.100% 
 
pan Pavel Králik – pozvánka na jarní pochod 
Pan Králik zve všechny milovníky pěší turistiky na první pěší výlet krajinou Brodce. Výlet se 
uskuteční 16.2.2008 se zahájením v Přestavlkách 9.00hod (autobusová zastávka) a ukončí se 
na Vrbici při zabijačkových hodech. Organizátor se těší na vaši účast. 
    
       
Děkuji. 
 
 
II.veřejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice se bude konat v měsíci březnu/2008 
v části obce Borovnice tj. 27.3. 2008 od 18.00 hod. ve společenské místnosti SDH 
Borovnice.  
 
 
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným zastupitelům a občanům za aktivní účast . 
Následně veřejné zasedání ukončil.                                                                                                                                                                         
 
 
                                                                                                      Karel Urbanec 
                                                                                                       starosta obce 
 



                                             U S � E S E �Í  
                                       Obecního zastupitelstva 
 
 
Obce BOROVNICE                                                                         ze dne 31. prosince 2008 
 
                                                                                       Usnesení č.I. 
                                                                                       Přítomno 8 členů OZ /88%/ 
                                                                                       Omluven 1 člen OZ  p.B. Zálohová                                          
                                                                                                                               
 
ZASTUPITELSTVO obce Borovnice 
 
BERE �A VĚDOMÍ: 

a) informaci starosty obce o podaných projektech na r.2008 za DSO Brodec a Orlice. 
b) informaci starosty obce o možnostech obce v zajištění moderní a komplexní služby na 

úseku zásobování občanů. 
 

SCHVALUJE: 
a) v bodě č.1 a) projednání neuhrazených poplatků za r.2005,2006,2007 a souhlasí s na- 

vrženým opatřením dle zápisu z veřejného zasedání. Pro 8 přítomných zastupitelů.             
v.bodě č.1 b) projednání neuhrazených nájmů za r.2007 a souhlasí s navrženým 
opatřením dle zápisu z veřejného zasedání. Pro 5 přítomných zastupitelů, 1 byl proti a 
dva se zdržely hlasování. 
v bodě č.1/b projednání neuhrazené části zařízení HUP a souhlasí s navrženým 
opatřením dle zápisu z veřejného zasedání. Pro- 8 přítomných zastupitelů. 

b) I. změnu územního plánu obce Borovnice dle návrhu koncepce stavebního úřadu 
pověřeného města Kostelce nad Orlicí. 

c) žádost o dotaci v projektu POV/2008 a podmínky stanovené pro projekt v r.2008. 
pro 8 přítomných zastupitelů. 

d) zadání studie na přístavbu společenské místnosti v Rájci zastřešení venkovního 
posezení u požární nádrže z POV/2008 DSO Brodec. 

e) žádosti občanů o koupi stavebních parcel v k.ú.Rájec oddělenou z pozemku 126/1 
(zápis č.1 z veřejného zasedání) 
 
  

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

Termín – trvalý. 
             

 
 
 
 

………………………                                                           …………………………..  
Karel Urbanec                                                                             Pavel Králik 
starosta obce                                                                           zástupce starosty  

 


