
VEŘEJ�É ZASEDÁ�Í ZASTUPITELSTVA 
OBCE BOROV�ICE 

 
 
Místo konání: P Ř E S T A V L K Y  -  pohostinství U Medvěda 
Datum: 15. května 2008 od 18.00 hod. 
Přítomno: 9 zastupitelů  
 16 občanů obce Borovnice – viz prezence 
Zapisovatel: paní Hana Řičařová 
Ověřovatelé: pan Jan Nešťák, pan Pavel Králik  
Usnesení: pan Karel Urbanec, pan Pavel Králik 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
Program jednání: 1) Stav běžného účtu obce Borovnice k 12.5.2008. 
 2) Veřejnoprávní smlouva o přestupcích. 
 3) Projednání nabídkové ceny za projekt opravy zámečku Přestavlky. 
 4) Žádosti občanů a organizací. 
 5) Program obnovy venkova 2008 
 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 II. / 2008 
 
1) STAV BĚŽ�ÉHO ÚČTU OBCE BOROV�ICE k 12.5.2008 

Starosta  obce seznámil přítomné zastupitele se stavem běžného účtu obce Borovnice. Na 
posledním výpise z 12. května 2008 byl stav běžného účtu 1.405.035.-Kč. Rozpočet obce 
v příjmové části je plněn podle předpokladů a ve výdajové části nedošlo k významnému 
čerpání rozpočtovaných kapitol.  
Zastupitelé berou informaci o stavu financí obce Borovnice na běžném účtu na 
vědomí. 
 

2) PROJED�Á�Í II. VEŘEJ�OPRÁV�Í SMLOUVY.  
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s návrhem II. Veřejnoprávní smlouvy o 
výkonu Přestupkové komise Města Kostelce nad Orlicí pro obec Borovnici. Účinnost  
I. smlouvy skončila ukončením mandátu bývalého zastupitelstva. Proto, že obec 
Borovnice nemá ustanovenou komisi na řešení přestupků, požádal starosta obce zástupce 
Města Kostelce nad Orlicí o uzavření nové smlouvy. Po schválení smlouvy Krajským 
úřadem Královéhradeckého kraje, bude smlouva naplněna a platná. 
Zastupitelé byly seznámeni s úplným textem II. smlouvy a ceníkem za provedené výkony. 
Případná projednání občanů obce Borovnice touto komisí půjdou k tíži rozpočtu obce. 
Zastupitelé nepodali žádné připomínky ke smlouvě ani ceníku výkonů. 
HLASOVÁ�Í: 
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy uzavřenou mezi obcí 
Borovnice a Městem Kostelec nad Orlicí o výkonu Přestupkové komise. 
Zastupitelstvo souhlasí s ceníkem výkonů této komise. 
(P R O – hlasovalo 9 přítomných zastupitelů tj.100%) 



3) PROJED�Á�Í �ABÍDKOVÉ CE�Y �A PROJEKTOVOU DOKUME�TACI 
POTŘEB�OU PRO OPRAVU ZÁMEČKU V PŘESTAVLKÁCH. 
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem postupů a ceny za projektovou dokumentaci, 
potřebnou pro zahájení opravy „Zámečku“ Přestavlky, kde je sídlo Obecního úřadu, 
společenská místnost, knihovna, tělocvična a jiné zázemí potřebné pro chod obce 
Borovnice. Nabídku obci předložila společnost TENET – architektonický atelier, Horská 
čp. 64, 541 01 Trutnov, prostřednictvím Ing. arch. Vladimíra Smilnického. 
Z textu předloženého materiálu vyplývá: 
1) Cenová nabídka  
 1.1 – projektová dokumentace opravy střechy 65.450.-Kč (s DPH) 
 1.2 – projektová dokumentace oprava fasády   50.000.-Kč      -„- 
 1.3 – projektová dokumentace celkem            116.025.-Kč      -„- 
Zastupitelstvo nemá námitek k přípravě projektové dokumentace. Žádá však starostu obce, 
aby zahájil jednání s p. Františkem Kinským, majitelem budovy a požádal ho o finanční 
spolupráci na připravované opravě.      
Zastupitelstvo bere informaci o přípravě projektové dokumentace na opravu 
„Zámečku“ Přestavlky na vědomí a pověřuje starostu obce v jednání s majitelem 
budovy  p. Františkem Kinským o finanční podpoře na projektu a případných 
opravách. 
 

4) ŽÁDOSTI OBČA�Ů A ORGA�IZACÍ 
Obec Borovnice zaregistrovala další žádost zájemců o bytovou výstavbu v připravované 
zóně v Rájci. O jednu z devíti připravovaných stavebních pozemků požádala sl. Veronika 
Loukotová a Jan Lakota z Brna, Blatnická 14.  
Zastupitelstvo bere žádosti na vědomí a souhlasí se zařazením žadatelů do seznamu 
zájemců o připravované parcely. 
Po ukončení příprav (zaměření a ocenění,) budou parcely nabídnuty k odprodeji. 
HLASOVÁ�Í: 
(P R O – hlasovalo 9. přítomných zastupitelů tj.100%) 
 

5) PROGRAM OB�OVY VE�KOVA/2008 
Starosta obce informoval zastupitele o schválené výši dotace na žádost s POV/2008 o 
které zastupitele rozhodli, že bude umístěna na přípravu nové zóny bydlení připravované 
v Rájci na parcele 126/1. 
Krajské zastupitelstvo schválilo dotaci o výši  330.000.-Kč tj. 50% celkové výše nákladů. 
Zbylých 50%  bude použito z rozpočtu obce na r.2008. 
Celá dotace POV/2008 bude uplatněna, jak bylo již dříve rozhodnuto. 
Zastupitelstvo bere informaci o výši dotace z POV/2008 ve výši 330.000.-Kč 
Zastupitelstvo potvrzuje své dřívější rozhodnutí o umístění celé dotace na přípravu 
vybudování nové stavební zóny v Rájci č.p.126/1 
HLASOVÁ�Í: 
(P R O – hlasovalo 9 přítomných zastupitelů tj.100%)    
      

6) D I S K U Z E: 
  

Pan Karel Urbanec  –  OPĚTOVNÁ KRÁDEŽ NA ÚZEMÍ OBCE BOROVNICE. 
Starosta obce upozornil zastupitele a přítomné občany o další nepříjemné skutečnosti, že 
byla opakovaně vykradena budova úpravny pitné vody v Přestavlkách. Byly odcizeny tři 
elektromotory, které zde byly umístěny jako záloha pro případné řešení poruchy. Objekt 
byl uzamčen a celý areál je oplocen a také uzamčen. Při krádeži byl poškozen plot a 
zámky dveří a mříží. Celková škoda byla odhadnuta na více než 50.000.-Kč 



Starosta v této příležitosti žádá veškerou obecní veřejnost k větší ostražitosti a 
obezřetnosti. Jakoukoli možnost poškození nebo zneužití obecního majetku prosím hlaste 
na tel. České policie 158 nebo na mob. starosty obce 724 181 346. Děkuji za spolupráci. 
 

Pan Karel Urbanec  – V ČÁSTI OBCE BOROVNICE NENÍ DOSTATEČNĚ ZA- 
JIŠTĚNO SEKÁNÍ TRÁVY. 

Starosta obce požádal zastupitele části obce Borovnice o pomoc při řešení situace 
v údržbě veřejné zeleně.  
Pomoc přislíbil p. Josef Dvořáček, zajistí osobu, která bude náves a plochy které udržuje 
obec pravidelně osekávat. 
 

Paní Hana Řičařová  – ČOV Přestavlky (kdy, jak a kdo) 
Starosta obce má domluvený kontakt s VAK Jablonné nad Orlicí a na místě čističky 
dohodne: a) možnou opravu 
  b) výměnu technologie 
  c) novou ČOV odpovídající současnému stavu a výhledu na 10 let. 
S jednáním bude zastupitelstvo průběžně informováno. 
 

Pan Zdeněk Drahoš – KDY SE ZAČNE OPRAVOVAT SILNICE č.316. 
Starosta obce informuje o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele stavby. Po jeho 
ukončení bude stavba zahájena. Pravděpodobně 1.7.2008 v několika na sebe navazujících 
etapách. 

 
Děkuji. 
 
 
 
IV. veřejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice se bude konat v měsíci červenci/2008 
v části obce Přestavlky tj. 10.7.2008 od 18.00 hod. ve společenské místnost Obecního 
úřadu .  
 
 
 
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 15. května 2008 
 
                                                                                       Usnesení č.III. 
                                                                                       Přítomno 9 členů OZ (100%)                                          
                                                                                                                               
 
ZASTUPITELSTVO obce Borovnice 
 
BERE �A VĚDOMÍ: 

a.) informaci starosty obce o stavu rozpočtu k 12.5.2008 
b.) Informaci starosty obce o dopisu z Ministerstva Vnitra, který reaguje na stížnost 

skupiny občanů na nestandardní jednání ohledně prodeje pozemků v části obce 
Borovnice. 

c.) informaci o možném zadání přípravy projektu na opravu „Zámečku“ Přestavlky. 
 

SCHVALUJE: 
a.) Veřejnoprávní smlouvu č.II. o výkonu přestupkové komise města Kostelce nad 

Orlicí pro pověřenou obec Borovnici. 
�ávrh smlouvy byl schválen v plném znění předložené smlouvy. 

   HLASOVÁNÍ: PRO – hlasovalo 9 přítomných zastupitelů (100%) 
b.) Schválení žádosti o přidělení stavební parcely v k.ú. Rájec pro stavbu 

rodinného domku.  
Schválení se týká nově připravované stavební zóny v Rájci na parcele č. 126. 
Žádost podal p. L. Novák ze Chlen a p. J. Lakota z Běstovic. 
Dále pak p J. Srb, který chce stavět srubový domek v Rájci na parcele 176/1 a 176/7. 
HLASOVÁNÍ: PRO – hlasovalo 9 přítomných zastupitelů (100%) 

c.) Výši dotace na POV/2008 ve výši 330.000.-Kč a její umístění v části obce Rájec 
na přípravu stavební zóny. 

               HLASOVÁNÍ: PRO hlasovalo 9 přítomných zastupitelů tj. 100%  
               
POVĚŘUJE: 

a.) Zastupitelstvo obce Borovnice, zabývat se všemi diskusními příspěvky občanů obce. 
Termín – trvalý 

b.) Starostu obce jednat s p. F. Kinským o finanční účasti na projektové dokumentaci  
budovy Zámečku Přestavlky případně na opravách vyplývajících z této dokumentace. 
 
 
 
 
 
 
Karel Urbanec                                                                             Pavel Králik 
starosta obce                                                                           zástupce starosty 


