
VEŘEJ�É ZASEDÁ�Í ZASTUPITELSTVA 
OBCE BOROV�ICE 

 
 
Místo konání: P Ř E S T A V L K Y  -  společenská místnost OU 
Datum: 10. července 2008 od 18.00 hod. 
Přítomno: 9 zastupitelů  
 10 občanů obce Borovnice – viz prezence 
Nepřítomen:   
Zapisovatel: paní Soňa Rojková 
Ověřovatelé: pan Josef Dvořáček 
 pan Ladislav Bečička 
Usnesení: pan Karel Urbanec 

 pan Pavel Králik 
 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
Program jednání: 1) Seznámení zastupitelstva s aktuálním stavem rozpočtu 2008. 
  Připomenutí posledního usnesení č.IV z 10.7.2008 
 2) �ávrh záměru prodeje pozemků v části obce Borovnice,  
  číslo parcely 69/2 a část parcel z této oddělených. 
 3) Návrh záměru koupě pozemků v části obce Borovnice.  
  Číslo parcely 69/69 až 69/84. 
 4) �ávrh záměru prodeje parcel v části obce Rájec.  
  Číslo parcely 123/1 a všech parcel navržených územním plánem ke 

stavbě rodinných domků oddělených od této parcely. 
 5) Revokace (zrušení) části usnesení č.II. 
 6) Schválení zrušující vyhlášky. 
 7) Projednání podání občana obce Borovnice s vyjádřením jednotlivých 

členů obecního zastupitelstva. 
 8) 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) a) STAV ROZPOČTU OBCE BOROV�ICE k 30.6.2008 

Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se stavem rozpočtu obce Borovnice 
k 30.6.2008.  
V příjmové části rozpočtu je aktuální stav 1.720.247.-Kč tj. 56.31% plánované 
skutečnosti. Všechny rozhodující daňové příjmy jsou plněny dle předpokladů a zaručují 
naplnění rozpočtu na 100%.  
Ve výdajové části je aktuální stav rozpočtu 1.159.323.-Kč tj. 37.95% plánované 
skutečnosti. Všechny výdajové paragrafy a položky jsou čerpány v souladu s rozpočtem 
2008. Jediná čerpaná částka, která není pokrytá rozpočtem je mimořádný výdaj sociální 
pomoci p. Karlu Svobodovi ve výši 1.340.-Kč za nákup potravin. 
Tento mimořádný výdaj a  další okolnosti spojené s řešením p. Svobody budou 
projednávány na příštím Veřejném zasedání v září/2008. 



b) SEZ�ÁME�Í SE S US�ESE�ÍM Č.III. 
Starosta obce přečetl doslovně Usnesení č.III. V bodě Pověřuje připomněl nutnost zabývat 
se všemi diskusními příspěvky a pokud vyžadují okamžitá řešení, neodkladně jednat. 
ZASTUPITELSTVO BERE SPRÁVU O ROZPOČTU A US�ESE�Í �A VĚDOMÍ 
BEZ PŘIPOMÍ�EK. 
 

2) �ÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEMKŮ V ČÁSTI OBCE BOROV�ICE. 
Starosta obce požádal zastupitelstvo o zvážení záměru odprodeje pozemku č.69/2  v části 
obce Borovnice na k.ú. Borovnice u Potštejna. Parcela č.69/2 je historickým majetkem 
obce Borovnice a za posledních 30 let byl z větší části zastavěn řadovými bytovými domy. 
Zbylé plochy tvoří příjezdová komunikace, zahrádky a předzahrádky vlastníků bytů a 
ostatní více účelové plochy. V r.2001 nechala obce zaměřit užívané plochy u zástavby 
okálových bytů. Zaměřovaly se plochy užívané vlastníky okálových bytů a plochy 
zastavěné účelovou stavbou dřevníků. Příjezdová komunikace zůstane v majetku obce 
Borovnice. 
Z geometrického plánu lze vyčíst tyto parcely: 
69/75 – 87m2, 69/76 – 48m2, 69/77 – 43m2, 69/78 – 36m2, 69/85 – 67m2 
69/72 – 121m2, 69/71 – 92m2, 69/70 – 107m2, 69/69 – 130m2, 69/2 569m2 
Žádnou plochu se shora uvedených parcel neshledalo zastupitelstvo vhodnou pro užívání 
obcí, nebo vhodnou k obecním aktivitám. 
Zastupitelstvo se jednohlasně rozhodlo, zveřejnit záměr prodeje těchto pozemků a 
oznámit tento záměr na Úředních deskách obce Borovnice. 
HLASOVÁ�Í: 
P R O – záměr prodeje zbytkových parcel v majetku obce Borovnice a na k.ú. 
Borovnice u Potštejna pod parcelním číslem uvedeném v zápise hlasovalo  
9. přítomných zastupitelů tj.100%. 
 

3) �ÁVRH ZÁMĚRU KOUPĚ POZEMKŮ V ČÁSTI OBCE BOROV�ICE. 
Pokud by došlo k prodeji zbytkových parcel oddělených od historického majetku obce 
Borovnice č.p.69/2  a jeho případnými vlastníky by se stali  vlastníci okálové zástavby 
v části obce Borovnice nabízí obec Borovnice pomoc při legalizaci stavby dřevníků 
(účelová stavba k jednotlivým bytům). K tomuto účelu doporučuje starosta obce 
Borovnice odkoupení části pozemku č.p.69/1 a všech částí oddělených od tohoto pozemku, 
na kterých se nachází nekolaudovaná stavba do vlastnictví obce a následně jí odprodat 
uživatelům nekolaudovaných staveb. (dřevníků).  
Zastupitelstvo schválilo návrh záměru o koupi části parcely č.69/1 a všech pozemků 
z ní geometricky oddělených  č.p. 69/79, 69/80, 69/81, 69/82. 69/83 a 69/84. 
HLASOVÁ�Í: 
P R O – záměr obce koupit část pozemku č.69/1 a všech parcel z něho oddělených 
hlasovalo 9 přítomných zastupitelů tj.100% 
 

4) �ÁVRH ZÁMĚRU PRODEJE POZEKKŮ V ČÁSTI OBCE RÁJEC. 
Starosta obce požádal zastupitele o vyjádření k návrhu prodeje pozemků určených ke 
stavbě rodinných domků v části obce Rájec k.ú. Rájec. Na základě poptávky o možnosti 
výstavby rodinných domků na území obce Borovnice zadal starosta obce v souladu 
s Územním plánem zaměření části parcely 126/1 (louka) která je ve vlastnictví obce. 
 
Zaměřením bylo odděleno 9+1 parcel, které mohou být nabídnuty k prodeji. A dvě 
parcely, které budou sloužit jako obslužná místní komunikace a zůstanou v majetku obce. 
Vytvoření nové zóny bydlení v obci Borovnice si vzalo zastupitelstvo jako prioritu r.2008. 



Zaměřením parcely 126/1 byly odděleny tyto samostatné pozemky: 
126/32 – 1989m2, 126/33 – 1687m2, 126/34 – 1470m2, 126/36 - 1436m2, 126/37 – 
1153m2, 126/38 – 1144m2, 126/39 – 1143m2, 126/40 – 1154m2 126/41 – 1703m2, 
126/31 – 1160m2.  
Pokud bude schválen záměr prodeje, bude obec Borovnice postupovat následujícím 
postupem: 
a.) obec v nabídce prodeje využije již stávající pořadník zájemců (8+1) 
b.) pozemky budou odprodány pouze vážným zájemcům o stavbu rodinného domku v této 

lokalitě (časově omezené do dvou let po uzavření kupní smlouvy) 
c.) cena pozemků bude příznivá pro mladé začínající rodiny a obec chce prodej ošetřit 

proti možným spekulativním zájmům. 
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemků v části obce Rájec k.ú. Rájec 
určených výhradně ke stavbě rodinných domků. Parcely jsou geometrickým plánem 
odděleny od parcely č.126/1 (louka), která je v majetku obce Borovnice. 
HLASOVÁ�Í:  
P R O – záměr nabídky prodeje parcel v k.ú. Rájec hlasovalo 9 přítomných 
zastupitelů tj. 100% 
 

5) REVOKACE ČÁSTI US�ESE�Í A ZÁPISU Z VEŘEJ�ÉHO ZASEDÁ�Í 
27.BŘEZ�A R.2008. 
Starosta obce opakoval zastupitelstvu výsledky  metodické kontroly, kterou na obci 
provedli pověření pracovníci Ministerstva vnitra.  
a.) Jeden nález kontroly se týkal nestandardního schvalování možnosti odprodeje 

zbytkového pozemku v části obce Borovnice. Obec nezveřejnila záměr prodeje na 
úřední desce. 

NÁPRAVA: Starosta obce navrhuje revokovat (zrušit) rozhodnutí z 27.3.2008                         
   (Usnesení č.II. v odstavci Neschvaluje) 
HLASOVÁ�Í:  P R O – hlasovalo 9 přítomných zastupitelů tj.100% 
b.) Další nález kontroly upozorňuje na rozhodnutí o vybírání (nevybírání) správního             

poplatku uplatňovaného v součinnosti při výkonu přestupkové komise na základě             
veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi pověřeným městem Kostelec nad Orlicí a obcí             
Borovnice. 

NÁPRAVA: Starosta obce navrhuje zrušit celý článek o vybírání poplatku ze zápisu  
ze dne 27.3.2008. (Není opora v zákoně) 

HLASOVÁ�Í:  P R O – hlasovalo 9 přítomných zastupitelů tj.100%. 
           
Ostatní body projednání při metodické kontrole MV. byly odstraněny okamžitě. 
a.) Veřejné zasedání je oznamováno písemně na Úřední desce obce, včetně projednáva- 

ných témat. 
b.) Přepisovaný zápis z Veřejného zasedání je kontrolován ověřovateli. 
 

6) ZRUŠE�Í VYHLÁŠEK. 
Starosta obce upozornil zastupitelstvo, že při schvalování nových textů vyhlášek v závěru 
r. 2007 byly stávající vyhlášky zrušeny usnesením z Veřejného zasedání OZ.  
Dle platného zákona je možné zrušit Obecně platnou vyhlášku pouze vyhláškou. 
Starosta proto navrhuje přijetí zrušující vyhlášky a jejím případným schválením napravit 
nedostatek dřívějšího zrušení. 
Připravený text zrušující vyhlášky byl doslovně přečten a schválen všemi přítomnými. 
HLASOVÁ�Í:  P R O – hlasovalo 9 přítomných zastupitelů tj.100%. 
 



7) PROJED�Á�Í  PODÁ�Í OBČA�A OBCE BOROV�ICE. 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele s textem anonymního dopisu, který byl podán 
na Ministerstvo vnitra jako stížnost na starostu obce Borovnice a předsedu DSO Brodec p. 
Karla Urbance. 
Dopis byl doslovně přečten a po důrazném odmítnutí starostou obce byli všichni 
zastupitele požádáni o své soukromé vyjádření. 
p. Božena Zálohová (předseda sociální komise) – nezabývat se anonymním dopisem, text 

je urážlivý a doklady jsou v pořádku.  
p. Josef Dvořáček (předseda finančního výboru) – kontroly komise jsou namátkové a vždy 

souhlasí, důrazný nesouhlas s napadením starosty obce. 
p. Ladislav Bečička (zastupitel) – nesouhlasí s dopisem ani s pomluvou starosty. 
p. František Junek (předseda kontrolního výboru) – kontroly prováděné výborem souhlasí, 

důrazný nesouhlas s napadením starosty. 
p. Hana Řičařová (zastupitel) – nezabývat se anonymem svůj názor prezentuji veřejně. 
p. Pavel Králik (místostarosta obce) – takový dopis přináší nejistotu a nechuť k práci, žádá 

trestní oznámení na neznámou osobu. 
p. Soňa Rojková (zastupitel) – nesouhlasí s napadením starosty a jeho rodiny, jako člen 

kontrolního výboru prohlašuji, že všechny kontroly dopadly dobře.                             
Souhlasím s trestním oznámením na neznámou osobu.  

p. Karel Urbanec (starosta obce) – jedná se o sprosté a ničím nepodložené napadení 
starosty a jeho rodiny. Text anonymního dopisu odpovídá sníženému 
intelektu stěžovatele, ale tuto skutečnost lze i zakamuflovat. Tímto 
paskvilem byla znehodnocena práce celého zastupitelstva. Možná, že se 
jenom někdo tímto zavrženíhodným způsobem baví a vůbec si neuvědomuje 
dopad těchto výmyslů. Pokud to je cílené a anonymní pisatel chce této obci 
škodit vyzývám ho k základní statečnosti. Vylezte z anonymity a dokažte to 
o čem píšete veřejně. Jsem na tuto skutečnost připraven. Protože tímto 
výmyslem byla hluboce uražena celá rodina starosty obce budu neodkladně 
žádat policii České republiky o zahájení trestního stíhání na neznámou osobu 
pro urážku na cti a urážku veřejného činitele. Chci tímto krokem očistit ne 
jen svou rodinu, ale i obecní samosprávu. Ptám se – co jste vy udělal (udělala) 
pro obec Borovnici. Když chcete někoho nebo něco chránit před ta špatnou 
rodinou, proč nejste v čele samosprávy, nebo v jejím rozhodujícím orgánu. 
Nebo vám vadí, že rodina starosty obce žije bez alkoholu, drog a jiných 
vulgarit, které dnešní společnost bere jako styl života a zcela se mu příčí, 
když někdo žije v normální rodině kde převládá slušnost, pracovitost, 
vstřícnost a vzájemná tolerance? Omlouvám se všem občanům obce 
Borovnice za tento anonymní text, který v podstatě uráží celou obec. Jako 
starosta obce vykonávám svěřenou práci s co největší zodpovědností a ten 
kdo to chce vědět, nemusí složitě pátrat. Naše práce je vidět a rozhodující 
veřejnost to ví a vnímá tuto skutečnost. 

 
8) SCHVÁLE�Í MIMOŘÁD�ÉHO PŘÍSPĚVKU. 

Starosta obce Borovnice požádal přítomné zastupitele o zvážení možnosti mimořádného 
příspěvku pro DSO Orlice. Příspěvek ve výši 10.-Kč x počet obyvatel pomůže svazku 
pokrýt zvýšené náklady na výrobu DVD a zaplatit 30% nákladů na pořízení pódia 
z POV/2008. 
HLASOVÁ�Í: P R O – mimořádný příspěvek pro DSO Orlice  
                                         hlasovalo 8 přítomných zastupitelů tj.88% 
                                         Jeden zastupitel se zdržel hlasování.  



9) DISKUZE: 
 

p. Karel Urbanec - INFORMACE O MIMOŘÁDNÉ SOCIÁLNÍ DÁVCE. 
Starosta obce informoval zastupitele o mimořádné sociální dávce ve formě nákupu 
základních potravin pro p. Karla Svobodu Přestavlky č.p.16. Pan Svoboda pobírá sociální 
dávku od pověřeného města Kostelec nad Orlicí (dávka v hmotné nouzi) ve výši 2.900.-
Kč. V Červnu 2008 požádal p. Svoboda o příspěvek z důvodu neschopnosti zajistit si 
základní potraviny. (absolutní nedostatek finančních prostředků). Po předložení výpisu 
potravin z místního obchodu byla celá situace přehodnocena, a starosta obce zařídil pro p. 
Svobodu oběd v ZOPOS a.s. Přestavlky. 
S p. Svobodou byla sepsána smlouva o výpomoci, kde se p. Svoboda zavázal po ukončení 
děditství vrátit poskytnuté prostředky obci Borovnice. 
Dále informoval starosta o jednání s odborem sociální péče v Kostelci nad Orlicí, které se 
především odvíjelo na téma jak dále řešit sociální situaci p. Svobody. 
Obci byla nabídnuta pomoc ve formě hledání cesty částečného omezení pravomoci pro p. 
Svobodu (částečné nebo úplné zbavení svéprávnosti). Tento krok by měl pomoci p. 
Svobodovi ochránit majetek nabytý dědictvím a zajistit mu plnohodnotný život v určitém 
typu sociálního ústavu, který by mu zaručil základní lidské potřeby. 
Zastupitelstvo vzalo zprávu o mimořádné sociální pomoci pro p. K. Svobodu na 
vědomí a doporučilo starostovi jednat ve věci snížení svéprávnosti. 
Termín trvalý. 
 

p. Zdeněk Drahoš – BUDE PŘIHLÉDNUTO K PŘEDEŠLÉ ŽÁDOSTI O KOUPI  
                                 POZEMKU?  
Celá záležitost se vrátila na úplný začátek jednání. Dnes je vyvěšen záměr prodeje. Po 
jeho ukončení bude zastupitelstvo jednat o prodeji, ceně a dalších okolnostech tak, aby 
nebyla žádná pochybnost o správnosti rozhodnutí OZ. 
Nebude vytvářen žádný pořadník a dnes je zcela předčasné určovat priority jednotlivých 
účastníků. Je výsostné právo zastupitelstva komu a za kolik budou pozemky prodávány. 
Pokud jde o tolik medializovaný pozemek na kterém je studna mohu znovu opakovat. 
Studna jako jeden ze zdrojů pitné vody pro bytovou zástavbu bude obcí chráněna a i když 
není v katastru nemovitostí žádná zmínka o této stavbě, obec nebude činit žádná opatření 
vedoucí k poškození nebo omezení současných uživatelů tohoto zdroje vody. (informoval 
starosta obce) 
 

p. Hana Říčařová – a)  ČOV – PŘESTAVLKY  JAK POKRAČUJÍ JEDNÁNÍ? 
                                b)  DODRŽOVÁNÍ KLIDU A ČISTOTY O VÍKENDU! 
a) ČOV Přestavlky byla podrobena podrobnému hodnocení odborníky VAK Jablonné nad 
Orlicí. Z hodnocení vyplynuly dva návrhy. Opravit stávající technologii a uvést čističku 
do provozu, nebo koupit novou technologii, výkonnější a upravenou na současný stav 
obyvatel na ní napojených. 
Obec chce jít cestou nové technologie a žádá zástupce VAK a.s. o předložení návrhu 
zpracování ke kalkulaci ceny. Při předložení požadovaných dokumentů zjišťuje starosta 
obce, že stávající technologie je zprovozněna ??!! Kdo tak učinil není známo, nikdo o této 
skutečnosti obec neinformoval. Starosta reagoval na novou situaci a nechal odebrat 
vzorky přečištěné odpadní vody. Pokud budou splňovat normu na výtoku z ČOV bude 
využívána stávající technologie. 
Starosta obce upozornil, že v obci Borovnice nebyla nikdy schválena vyhláška omezující 
nebo zakazující provoz nářadí působících hluk. Prostřednictvím zpravodaje Brodík byla 
veřejnost požádána o vzájemnou toleranci a sousedskou chápavost, která se zdá lepším 
řešením, než striktní zákazy a příkazy. 



Toto oslovení lze opakovat i v současné době a případně ho rozšířit o další vhodně 
formulované požadavky. O tuto formu oslovení požádal starosta obce přímo p. Řičařovou, 
která je i zastupitelkou obce. Je zcela samozřejmé, že tato úloha je svěřena všem 
zastupitelům. Zkusme hledat vhodný kompromis oproti totálnímu zamítnutí. 
(odpovídal starosta obce) 
 

p. Pavel Králik – NAHLÁŠENÍ NEFUNKČNÍCH ROZHLASŮ. 
Bezdrátový rozhlas byl opraven a je v celém rozsahu obce a mikroregionu funkční. 
V měsíci srpnu r. 2008 budou uvedeny do provozu i domácí hlásiče. (odpovídá starosta 
obce). 

 
 
Děkuji. 
 
 
 
V. veřejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice se bude konat v měsíci září/2008 
v části obce Rájec tj. 25. září. 2008 od 18.00 hod. ve společenské místnosti pohostinství 
„Zastávka“.  
 
 
 
Na závěr poděkoval starosta obce všem přítomným zastupitelům a občanům za aktivní účast . 
Následně veřejné zasedání ukončil.                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                    
 
 
 
                                                                                                      Karel Urbanec 
                                                                                                       starosta obce 
 
 
 
  
 
 
Zapisovatel: paní Soňa Rojková 
 
Ověřovatel: pan Josef Dvořáček 
                 pan Ladislav Bečička 
                                              



U S � E S E � Í 
Obecního zastupitelstva 

 
 
Obce BOROVNICE                                                                         ze dne 10. července 2008 
 
                                                                                       Usnesení č. IV. 
                                                                                       Přítomno 9 členů OZ (100%)                                          
                                                                                                                               
 
ZASTUPITELSTVO obce Borovnice 
 
BERE �A VĚDOMÍ: 

a) informaci starosty obce o stavu rozpočtu k 30.6.2008 
b) Informaci starosty obce o anonymním podání občana Borovnice na Ministerstvo 

Vnitra. 
 

SCHVALUJE: 
a) Záměr prodeje zbytkových pozemků v části obce Borovnice, k.ú. Borovnice u 

Potštejna oddělených geometrickým plánem z parcely 69/2. 
HLASOVÁNÍ: PRO – hlasovalo 9 přítomných zastupitelů (100%) 

b) Záměr koupě pozemků v části obce Borovnice , k.ú. Borovnice u Potštejna, 
oddělených geometrickým plánem z parcely 69/1. 

 HLASOVÁNÍ : PRO – hlasovalo 9 přítomných zastupitelů (100%) 
c) Záměr prodeje pozemků v části obce Rájec na k.ú. Rájec oddělených geometrickým 

plánem z parcely ve vlastnictví obce č.126/1. 
 HLASOVÁNÍ: PRO hlasovalo 9 přítomných zastupitelů tj. 100%  
d) Revokaci (zrušení) části usnesení a zápisu z veřejného zasedání 27.3.2008. 

a) Ruší se usnesení o rozhodnutí v Usnesení č.II. v odstavci Neschvaluje. 
            b) Ruší se celý zápis o vybírání poplatku za výkon Přestupkové komise. 
e) Vyhlášku č. která ruší vyhlášky č.1 z 1.12.1998 O regulaci pohybu psů a vyhlášku č.3 

z 1.12.1998 o Zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. 
 HLASOVÁNÍ:  PRO – hlasovalo 9 přítomných zastupitelů tj.100%  
f) Mimořádný příspěvek ve výši 10.-Kč za jednoho občana obce pro DSO Orlice. 
 HLASOVÁNÍ: PRO – hlasovalo 8 přítomných zastupitelů tj. 88%, 
                                                           1 zastupitel se zdržel hlasování. 
g) Podání žaloby na neznámého pachatele ve věci urážky veřejného činitele a jeho rodiny. 

 
      

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

Termín – trvalý 
 

 
 
 
 

         Karel Urbanec                                                                             Pavel Králik 
starosta obce                                                                           zástupce starosty 


