
VEŘEJ�É ZASEDÁ�Í ZASTUPITELSTVA 
OBCE BOROV�ICE 

 
 
Místo konání: R Á J E C  -  společenská místnost pohostinství Zastávka 
Datum: 25. září 2008 od 18.00 hod. 
Přítomno: 7 zastupitelů  
 16 občanů obce Borovnice – viz prezence 
Nepřítomen: omluven p. František Junek, p. Ladislav Bečička  
Zapisovatel: pan Jan Nešťák 
Ověřovatelé: pan Josef Dvořáček 
 paní Božena Zálohová  
Usnesení: pan Karel Urbanec 

 pan Pavel Králik 
 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
Program jednání: 1) Seznámení zastupitelstva s aktuálním stavem rozpočtu 2008. 
  ROZPOČTOVÉ OPATŘE�Í – schválení upraveného rozpočtu 

2008 v příjmové a výdajové části. 
  Připomenutí posledního usnesení č.IV z 10.7.2008 
 2) Projednání a případně schválení žádosti občanů o koupi nabízených 

pozemků v majetku obce Borovnice na k.ú. Borovnice u Potštejna. 
Pozemky jsou odděleny geometrickým plánem z historického majetku 
parcely 69/2. 

 3) Projednání a případné schválení žádostí občanů o přidělení stavební 
parcely v nově připravované stavební zóně Rájec , k.ú. Rájec. Pozemky 
jsou odměřeny a rozděleny geometrickým plánem z parcely č.126/1. 

 4) Projednání poplatku za shromažďování, svoz a likvidaci komunál- 
ního odpadu v r. 2009. 

 5) Projednání návrhu žádosti úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (Homolské schody). 

 6) Seznámení zastupitelstva s dopisem starosty obce o návrhu řešení 
vleklého sporu dvou sousedů v části obce Borovnice. 

 7) Diskuze – Usnesení. 
                                
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a občany obce Borovnice. Seznámil je s obsahem 
jednání. Navržený program Oznámený na úřední desce byl doplněn o bod 4.5 a 7 a byl  všemi 
přítomnými zastupiteli přijat beze změn a dalšího doplnění. 

 
1) a) STAV ROZPOČTU OBCE BOROV�ICE k 31.8.2008 

b) ROZPOČTOVÁ OPATŘE�Í – upravený rozpočet 
Starosta obce seznámil přítomné zastupitele se stavem rozpočtu obce Borovnice 
k 31.8.2008.  
V příjmové části rozpočtu je aktuální stav 2.785.192.-Kč tj. plánované skutečnosti.             
Všechny rozhodující daňové příjmy jsou plněny dle předpokladů a zaručují naplnění              
rozpočtu na 100%.      



Ve výdajové části je aktuální stav rozpočtu 1.663.539.-Kč.  
Všechny výdajové paragrafy a položky jsou čerpány v souladu s rozpočtem 2008.  
Zastupitelé berou informaci o stavu rozpočtu na vědomí. 
V souvislosti se stavem rozpočtu k 31.8.2008 požádal starosta obce zastupitelstvo o 
rozpočtové opatření - upravený rozpočet. Do rozpočtu je nutné zařadit příjmy, které 
nebyly známi při schvalování a výdaje které nebyly rozpočtovány.  
Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením, které je samostatným zápisem tohoto 
jednání. (viz příloha) 
HLASOVÁ�Í: 
P R O – navržené rozpočtové opatření hlasovalo 7 přítomných zastupitelů tj.100%. 

  

2) Projednání a případné schválení prodeje pozemků v majetku obce Borovnice. 
11.7.2008 oznámilo zastupitelstvo na úřední desce obce Borovnice záměr prodeje části 
pozemku. Jedná se o parcelu č.69/2 v části obce Borovnice na k.ú. Borovnice u Potštejna. 
Parcela byla rozdělena geometrickým plánem na jednotlivé díly které v této lokalitě tvoří 
předzahrádky, a ostatní manipulační plochy, které jsou nedílnou součástí bytové zástavby 
okálové pěti bytovky. Obec již dříve v této lokalitě prodávala pozemky pod stavbou okálů 
a doprodej zbytkových pozemků je připravován již téměř 10 let. 
Na sdělení o záměru prodeje reagovali tito občané: 
21.7.2008 – p. Pavel Červinka s podpisem dalších pěti žadatelů č.j. 51/08 
11.8.2008 – p. Petr Fiala s manželkou č.j. 49/08 
12.8.2008 – p. Zdeněk Drahoš č.j. 52/08 
31.8.2008 – p. Miroslav Smutný č.j. 81/08 
12.9.2008 – p. Piótr Smolka s manželkou č.j. 86/08 
14.9.2008 – p. Božena Zálohová č.j. 87/08 
15.9.2008 – p. Milena Sládková s manželem č.j. 91/08 
Všechny žádosti splnily podmínky oznámení o koupi pozemku, starosta obce je doslovně 
přečetl a zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji. Před veřejným zasedáním pozval zástupce 
starosty p. Pavel Králik všechny zastupitele na místo prodávaných pozemků. Osobní účast 
zastupitelům měla umožnit rozhodnout podle skutečného a dlouhodobě zažitého stavu 
vesměs velmi kvalitně udržovaných pozemků. 
Pozemky jsou oceněny soudním znalcem p. Františkem Krchem, znaleckým posudkem 
č.2950/42/2006dle § 31 odst. 2 zákona č.151/1997 Sb. a 121/2000 Sb. 
ROZHOD�UTÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOROV�ICE: 
Žádost p. Miroslav Smutný žádá o pozemky 69/75 –   87m2 x 35.-Kč = 3.045.00.-Kč 
                                                                          69/72 – 121m2 x 35.-Kč = 4.235.00.-Kč 
                                                                          69/80 -    40m2 x 35.-Kč = 1.400.00.-Kč 
Výsledná cena pozemku po úpravě a přepočtu koeficientu                      = 6.308.74.-Kč 
HLASOVÁ�Í : P R O hlasovalo 7 přítomných zastupitelů tj.100%. 
 
Žádost p. Piótr Smolka žádá o pozemky   69/71 – 92m2 x 35.-Kč = 3.220.00.-Kč 
                                                                     69/76 – 48m2 x 35.-Kč = 1.680.00.-Kč 
                                                                     69/81 – 25.00 x 35.-Kč =    875.00.-Kč 
Výsledná cena:                                                                                   = 4.197,34.-Kč 
HLASOVÁ�Í: P R O hlasovalo 7 přítomných zastupitelů tj.100%  
 
Žádost  Ing. Jaroslav Sládek žádá o pozemky 69/70 – 107m2 x 35.-Kč = 3.745.00.-Kč 
                                                                          69/77 -    43m2 x 35.-Kč = 1.505,00.-Kč 
                                                                          69/82 -    24m2 x 35.-Kč =    840,00.-Kč 
Výsledná cena:                                                                                          = 5.842,70.-Kč 
HLASOVÁ�Í: P R O hlasovalo 7 přítomných zastupitelů tj. 100% 



Žádost p. Božena Zálohová žádá o pozemky 69/69 – 130m2 x 35.-Kč = 4.550,00.-Kč 
                                                                         69/78 -    36m2 x 35.-Kč = 1.260,00.-Kč 
                                                                         69/83 -    22m2 x 35.-Kč =    770,00.-Kč 
Výsledná cena:                                                                                         = 6.312,00.-Kč 
HLASOVÁ�Í: P R O – hlasovalo 7 přítomných zastupitelů tj.100% 
 
Žádost p. Petr Fiala žádá o pozemky  69/2  – 569m2 x 35.-Kč = 19.915,00.-Kč 
                                                             69/85 -    67m2 x 35.-Kč =   2.345,00.-Kč 
                                                             69/84 -    53m2 x 35.-Kč =   1.855,00.-Kč 
Výsledná cena:                                                                             = 23.135,76.-Kč 
HLASOVÁ�Í: 
P R O – odprodej pozemků č.69/85 a 69/84 hlasovalo 7 přítomných zastupitelů  
               tj.100%  
P R O -  odprodej pozemku č.69/2 hlasovalo 6 přítomných zastupitelů tj.85,7% 
                                                                            1 zastupitel se zdržel hlasování  
�a pozemku 69/2 je umístěna stavba studny, která zásobuje pitnou vodou šesti 
bytovku v sousedství okálové zástavby. Dále je na pozemku stavba septiku pro 
okálovou zástavbu. Obě stavby budou ošetřeny v kupní smlouvě věcným břemenem 
po celou dobu jejich životnosti a kupující se zavazuje, že umožní k těmto stavbám 
přístup, kdy koliv bude nutná oprava, čistění, případně rekonstrukce zařízení a to i 
v nepřítomnosti majitele pozemku.   
 
Žádost p. Zdeněk Drahoš žádá o pozemek 69/79 – 46m2 x 35.-Kč = 1.610,00.-Kč 
Výsledná cena:                                                                                    = 1.610,00.-Kč 
HLASOVÁ�Í: P R O – hlasovalo 7 přítomných zastupitelů tj.100% 
 
Žádost p. Pavel Červinka žádá o část pozemku 69/2 na kterém je umístěna studna 
                                           na pitnou a užitkovou vodu. 
Zastupitelstvo o této žádosti nehlasovalo z důvodů předešlého rozhodnutí o prodeji 
stejného pozemku p. Petru Fialovi a ošetření stavby studně věcným břemenem.  
 

3) Projednání a případné schválení žádosti občanů o přidělení stavební parcely v nově 
připravované stavební zóně Rájec. 
Po zveřejnění záměru  oddělení 9 stavebních parcel na k.ú. Rájec z parcely 126/1. která je 
v majetku obce Borovnice požádal starosta obce zastupitelstvo o schválení přidělení 
parcel žadatelům, kteří se přihlásili na konci r.2007 a začátku r.2008 jako vážní zájemci o 
stavbu rodinného domku v této lokalitě. 
Do současné doby se přihlásili tito žadatelé p. �ovák, p. Luňák, p. Matějková, p. 
Hřebíková, p. Kopic, p. Dostálová, p. Květoň a p.Matějková.  
Zastupitelé souhlasí, aby těmto žadatelům bylo schváleno přidělení stavebního 
pozemku a měli předkupní právo v případném prodeji pokud u nich stále přetrvává 
zájem o stavbu rodinného domku. K žádným jiným účelům nebudou tyto nové 
parcely nabízeny. 
HLASOVÁ�Í : P R O – hlasovalo 7 přítomných zastupitelů tj.100%. 
 

4) Schválení poplatku za shromažďování, svoz a likvidaci odpadů v r.2009 
Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem hospodaření na úseku odpadového 
hospodářství v obci Borovnice za r.2007. Tento výsledek je potřebný pro výpočet 
poplatku, který lze uplatnit v následujícím roce jako účast občanů na shromažďování, 
svozu a likvidaci odpadů nadzemí obce Borovnice. 



V roce 2007 bylo obci účtováno od firmy Ekola České Libchavy 221.109.-Kč 
                                                    Od firmy Ekopart – Vamberk      26.675.-Kč 
Celkové náklady v odpadovém hospodářství činily :                247.784.-Kč 
 
Odpadového hospodářství se účastní 374 osob s trvalým pobytem v obci Borovnice a 30 
chalupářů ( rekreantů), kteří mají v katastru obce chalupu s č.p. 
 
Výpočet: 247.784 : 404 = 613.33 .-Kč To je hodnota poplatku, který by pokryl  
                                                               100% nákladů v r.2007. 
 
V r. 2008 se náklady na odpadové hospodářství dále zvyšují o nárůst cen pohonných hmot 
a poplatku, který vybírá obec Libchavy za umístění skládky v katastru obce. 
Poplatek v obci Borovnice nebyl již třetí rok upravován a jeho výběr pokrývá asi dvě 
třetiny celkových nákladů. 
Starosta obce požádal zastupitele o úpravu poplatku pro r.2009 a to o navýšení o 50.-Kč. 
�ový poplatek by činil na osobu a rok 450.-Kč a chalupu a rok 450.-Kč. 
Při 100% výběru poplatku by činila účast všech poplatníků 181.800.-Kč (72%) na 
předpokládaný náklad 250.000.-Kč (100%).                                                                                                  
HLASOVÁ�Í: 
P R O – navýšení poplatku o 50.-Kč na 450.-Kč hlasovali čtyři přítomní zastupitelé 
               tj. 57%    
P R O – nenavýšení poplatku a jeho současnou podobu hlasovali tři přítomní  
               zastupitelé tj. 43% 
�OVÝ POPLATEK ZA SHROMAŽĎOVÁ�Í, SVOZ A LIKVIDACI ODPADŮ  
V KATASTRU OBCE BOROV�ICE ČI�Í PRO r.2009 – 450.-Kč   
 

5) Projednání návrhu úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 
Starosta obce přečetl doslovně dopis, kterým již po několikáté oslovil shora uvedený úřad 
obec Borovnici a nabídl obci určitou formu vlastnictví nebo pronájmu či výpůjčky 
kulturní památky Homolské schody. Starosta obce zorganizoval k tomuto tématu i místní 
referendum. Zastupitelstvo i většina veřejnosti však tuto nabídku odmítá a je přesvědčena, 
že se má o tak významnou památku starat stát. 
Poslední nabídka se týká výpůjčky na dobu určitou. 
Starosta obce upozornil zastupitele o současném stavu a skutečnosti, že se obec o tyto 
schody stará, udržuje je proti buřeni chemickým postřikem, ožínáním trávy a úklidem. 
Tyto prostředky jsou uvolňovány z rozpočtu obce opakovaně, bez možnosti čerpání dotací 
případně z fondů EU. 
Starosta obce nabídl zastupitelstvu využití možnosti nabídnuté výpůjčky na dobu 
dvou let. To je do r.2010, kdy končí současnému zastupitelstvu mandát. Po 
zkušenosti by se mohla dohoda vypovědět, nebo novým zastupitelstvem prodloužit. 
HLASOVÁ�Í: 
P R O – hlasoval jeden přítomný zastupitel (starosta obce) 
P R O T I – hlasovalo pět přítomných zastupitelů. 
Z D R Ž E L   S E - hlasování jeden zastupitel. 
Tento výsledek hlasování bude oznámen úřadu pro zastupování státu. 
 

6) Seznámení zastupitelů s dopisem – reakce na vleklý spor občanů Borovnice. 
Starosta obce seznámil zastupitele doslovně s dopisem, kterým reagoval na vleklý spor 
občanů obce Borovnice. Dopis byl doslovně přečten s vysvětlením nutnosti řešit tento 
spor a předejít vážnějším dopadům, které vyplývají z opakovaných stížností. 



Zastupitelstvo vzalo dopis na vědomí, a podporuje jednání, které povede k ukončení 
sporu a uklidnění této sousedské pře. 
Zastupitelstvo se přiklání k názoru, že není v zájmu obce Borovnice podporovat 
zvětšování zemědělských objektů v centru a tím zvyšovat nepříjemné doprovodné 
dopady vyplývající z chovu skotu. 
 

7) DISKUZE: 
p. Karel Urbanec  - SEZNÁMENÍ PŘÍTOMNÝCH SE STUDIÍ NÁSTAVBY  
                                MULTIFUNKČNÍHO SÁLU V RÁJCI. 
V rámci programu příhraniční spolupráce mezi Českou a Polskou republikou, vyjednává 
předseda DSO Brodec s Polským partnerem Gminou Przeworno o možnosti zrcadlového 
projektu stavby multifunkčního sálu, jako nástavby na stávajícím objektu v Rájci. Aby byl 
pochopen vyjednávaný záměr, nechal jsem vyhotovit studii přístavby. Studii vyhotovila 
projekční kancelář APA Vamberk. Ze studie je patrné, že přístavbou vnikne multifunkční 
sál o rozloze 106m2, dva pokoje s možností ubytování, sociální zázemí s malým kuchyň- 
ským koutem. 
Velmi hrubím odhadem by nástavba stála asi 2.500.000.-Kč. Na tento náklad lze získat 
dotaci až 90%. 
Starosta obce Borovnice požádal zastupitele o zvážení možnosti realizace tohoto záměru a 
případné zařazení do rozpočtu obce 2009 – 2010. 
Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a podporuje jeho realizaci v plném 
rozsahu za podmínek dotace EU. Euroregionu Glacensis. 
 
p. Karel Urbanec - NAHLÁŠENÍ TERMÍNŮ PRO PÁRTY STAN. 
Velitelé sborů dobrovolných hasičů a všichni organizátoři jakýchkoliv soutěží, kulturních 
nebo sportovních aktivit na území obce Borovnice, kteří potřebují pro svou činnost párty 
stan a případně pódium ať neprodleně nahlásí závazné termíny na obec. Včasné nahlášení 
je důležité pro zamluvení stanu a pódia na konkrétní datum. Děkuji. 
 
p. Karel Urbanec – JE V OBCI BOROVNICE JEDNOTKA POŽÁRNÍ OCHRANY??!! 
V době nepřítomnosti starosty obce došlo k čerpání stejnokrojů SDH předaných Krajským 
záchranným sborem na činnost Jednotek požární ochrany. Tyto jednotky zřizuje obec, 
obec platí vzdělání, zdravotní prohlídky, pohotovostní služby a jiné činnosti hasičů 
vyplývající ze zákona o požární ochraně. Obracím se s prosbou na velitele SDH o 
vyjádření se k této záležitosti a uvést čerpání výstroje na pravou míru. Byl bych nerad, aby 
obec Borovnice byla sankcionována za nepřesné uvedení informací. 
Oslovil jsem i zastupitele obce, zda-li je nutně potřebné založení této jednotky. 
Odpověď: Sedmkrát ne!!??. (příliš vysoká cena při fungujících třech SDH). 
 
p. František Podhorník – VYZNAČENÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY DO NOVÉ STAVEBNÍ  
                                        ZÓNY JE NEPŘESNÉ. 
V pondělí 29.9.2008 bude za účasti projektanta a starosty obce konzultován navrhnutý 
stav. Pan Podhorník bude přizván a bude se moci k navrhované komunikaci vyjádřit. 
(odpověděl p. Urbanec) 
 
p. Zdeněk Drahoš – PODÁNÍ STÍŽNOSTI NA SOUD. 
V reakci na rozhodnutí zastupitelstva o prodeji pozemku 69/2 p. Fialovi, na kterém se 
nachází stavba kopané studně, upozorňuje p. Drahoš na skutečnost, že celou záležitost 
předá k projednání soudu. 
Na toto jednání máte zákonné právo (odpověď p. Urbanec). 



p. Pavel Červinka – MÁM NÁMITKY PROTI VĚCNÉMU BŘEMENU. 
V rozhodnutí o prodeji pozemku č.69/2 je zmíněn fakt, že studna umístěná na pozemku 
bude v kupní smlouvě ochráněna věcným břemenem po celou dobu její funkčnosti. Pan 
Červinka tomu nevěří. 
Věcné břemeno je právní úprava, se kterou se běžně pracuje a její významné postavení 
bude zakotveno v kupní smlouvě a uloženo vkladem na Katastru nemovitostí Rychnov 
nad Kněžnou (odpovídá p. Urbanec). 
 
p.Jaroslav Čermák – NEPOŘÁDEK U VJEZDU DO ČÁSTI OBCE RÁJEC, PRAVÁ 
                                 STRANA OD CHOCNĚ. 
Jaký kontrast se snahou stále čistit a upravovat obec je v místě bývalého kravína a na 
parcele, kde je umístěna maringotka při vjezdu do Rájce od Skořenice, Choceň. Žádat 
úklid a nápravu stavu. 
Úklid soukromých pozemků by měla být samozřejmost jejich vlastníků, plocha okolo 
bývalého kravína je využívána na sklad dřeva, šrotového kovu a pravděpodobně patří 
rodině p. Vytlačila. Parcela s maringotkou má vlastníka v rodině p. Podhorníkové. 
Stavební práce na tomto pozemku nejsou obci nahlášeny a nejsou v souladu s ohlášením 
na stavebním úřadě Kostelec nad Orlicí. 
Čistotu pozemků p. Vytlačila je možné provést okamžitě a věřím že i z úspěšným koncem. 
Část Rájec má svého zastupitele, obec Borovnice má kontrolní výbor, pokud selžou tyto 
iniciativy, může celou věc projednat starosta obce. 
Neoprávněné stavby budou okamžitě konzultovány se stavebním úřadem (odpovídá p. 
Urbanec). 

 
 

 
Děkuji 
 
 
Pracovní jednání OZ se koná v úřadovně obce Borovnice v Přestavlkách dne 23.10.2008 
 
VI.veřejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice se bude konat v měsíci listopadu/2008 
v části obce Borovnice čtvrtek 27. listopadu. 2008 od 18.00 hod. ve společenské místnost 
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 25. září 2008 
 
                                                                                       Usnesení č. V. 
                                                                                       Přítomno 7 členů OZ – 16 občanů                                          
                                                                                       Omluven: p. F Junek, p. L. Bečička                                       
                                                                                        
ZASTUPITELSTVO obce Borovnice 
 
BERE �A VĚDOMÍ: 

a) informaci starosty obce o stavu rozpočtu k 31.8.2008 
b) Informaci starosty obce o studii nástavby multifunkčního sálu v Rájci 
c) Informaci starosty obce o dopise sepsaném jako reakce na pokračující spor. 
 

SCHVALUJE: 
a) Rozpočtové opatření- upravený rozpočet podle předloženého dokladu 

vypracovaného p. Sládkovou a p. Urbancem. 
HLASOVÁNÍ: PRO – hlasovalo 7 přítomných zastupitelů (100%) 

b) Prodej pozemků uvedených v zápise tohoto veřejného zasedání. 
p. Smutný – HLASOVÁNÍ : PRO – hlasovalo 7 přítomných zastupitelů (100%) 
p. Smólka – HLASOVÁNÍ : PRO – hlasovalo 7 přítomných zastupitelů 
Ing. Sládek  – HLASOVÁNÍ : PRO – hlasovalo 7 přítomných zastupitelů 
p. Zálohová – HLASOVÁNÍ : PRO –hlasovalo 7 přítomných zastupitelů   
p. Fiala – HLASOVÁNÍ:  PRO – hlasovalo 6 přítomných zastupitelů ( 85.7%) 
                                                                       1 se zdržel hlasování 
p. Drahoš -   HLASOVÁNÍ : PRO – hlasovalo 7 přítomných zastupitelů  

c) Přidělení připravovaných stavebních pozemků na nové stavební parcele Rájec 
p. Novák, p. Luňák, p.Matějková, p. Hřebíková, p.Kopic, p. Dostálová, p. Květoň a      
p. Matějková.  
HLASOVÁNÍ . PRO hlasovalo 7 přítomných zastupitelů (100%) 

d) �ovou výši poplatku v odpadovém hospodářství pro r.2009 = 450.-Kč/osoba/rok 
HLASOVÁNÍ: PRO – hlasovali 4 přítomní zastupitelé 
                      PROTI hlasovali 3 přítomní zastupitelé 

 

�ESCHVALUJE: 
a) �abídku úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na půjčku 

Homolských schodů na dobu určitou. 
HLASOVÁNÍ: PRO hlasoval 1 zastupitel 
PROTI hlasovalo 5 zastupitelů 
1 zastupitel se zdržel hlasování 

 

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

Termín – trvalý 
 
 
         Karel Urbanec                                                                             Pavel Králik 

starosta obce                                                                           zástupce starosty 


