
VEŘEJ�É ZASEDÁ�Í ZASTUPITELSTVA 
OBCE BOROV�ICE 

 
 
Místo konání: B O R O V N I C E  - společenská místnost SDH 
Datum: 27. listopadu 2008 od 18.00 hod. 
Přítomno: 8 zastupitelů  
 5 občanů obce Borovnice – viz prezence 
Nepřítomen: omluvena p. Zálohová  
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.V z 25.září 2008 
 2) Schválení upraveného rozpočtu  rozpočtové opatření 
 3) Seznámení s dílčí kontrolou hospodaření obce za r.2008 
 4) Schvalování poplatku za propůjčení nebytových prostor společenské 

místnosti SDH Borovnice. 
 5) SCHVALOVÁ�Í ROZPOČTU OBCE BOROV�ICE na r. 2009 
 6) Diskuze – Usnesení. 
                                
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
 
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a občany obce Borovnice. Seznámil je s obsahem 
jednání. Navržený program byl beze změny schválen. 

 
1) a)  STAV ROZPOČTU OBCE BOROV�ICE k 31.10.2008 

b)  ROZPOČTOVÁ OPATŘE�Í – upravený rozpočet 
 a)  Starosta  obce seznámil přítomné zastupitele se stavem rozpočtu obce Borovnice  

k 31.10.2008.  
 V příjmové části rozpočtu je aktuální stav 3.331.175,81.-Kč tj. 109%  
 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 tj.63.14% 
 Všechny výdajové paragrafy a položky jsou čerpány v souladu s rozpočtem 2008.  
 Zastupitelé berou informaci o stavu rozpočtu na vědomí. 
 
 b) V souvislosti se stavem rozpočtu k 31.8.2008 požádal starosta obce zastupitelstvo o 

rozpočtové opatření v upraveném rozpočtu /2008 
      Opatření se týká příjmů a výdajů za volby do Krajských zastupitelstev a Parlamentu -

Senátu ČR: (viz přiložená tabulka) 
 
 



 Příjem: dotace Kraje ……………………………………….  30.000,00 Kč 
 Výdaj:   skutečné náklady voleb za obec Borovnici ……….. 17.921,40 Kč 
 Rozdíl příjmů a výdajů voleb/2008 bude po vyzvání odveden do rozpočtu Kraje. 
  
 Zastupitelé souhlasí s rozpočtovým opatřením, které je samostatným zápisem tohoto 

jednání. (viz příloha) 
 HLASOVÁ�Í: 
 P R O – navržené rozpočtové opatření hlasovalo 8 přítomných zastupitelů tj.100%. 
  
2) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Borovnice za r.2008 
 Dne 5.11.2008 provedly pracovnice Krajského úřadu odboru kontroly dílčí přezkoumání 

hospodaření obce Borovnice za r.2008. Zápis z dílčí kontroly byl doslovně přečten a 
starosta obce zdůraznil body B a C zápisu, kde je doslovně uvedeno �ebyly zjištěny 
chyby a nedostatky“. Starosta obce veřejně poděkoval paní Mileně Sládkové, účetní obce 
Borovnice za trvale zodpovědnou a profesionální práci. 

 Zastupitelstvo vzalo zprávu o dílčí kontrole na vědomí. 
 
3) Schválení poplatku za pronájem nebytových prostor společenské místnosti SDH 

Borovnice. Schválení zodpovědné osoby za tuto činnost. 
 Starosta informoval přítomné o schůzce vedením SDH Borovnice a dohodě o poplatku, 

který se bude vybírat od třetích osob a organizací, kteří si pronajmou na dobu určitou  
společenskou místnost v Borovnici k soukromím, případně komerčním aktivitám. Dohoda 
byla svolána z důvodu odstranění dílčích nedorozumění v pronajímání a případné platbě 
za užívání nebytových prostor a vnitřního vybavení. 

 Veřejné zasedání rozhodlo: 
 Za provoz společenské místnosti v Borovnici  bude vybírán jednorázový poplatek za 

pronájem nebytových prostor a jejich vybavení v majetku obce Borovnice ve výši 
300.-Kč. Poplatek je za jeden den bez rozlišení zdali se jedná o jednu hod. nebo celý 
den. 

 Poplatek je příjmem obce Borovnice a bude využíván k údržbě a opravě místnosti a 
zařízení. 

 Od poplatku jsou osvobozeny: 
a) členské, výborové a slavnostní schůze SDH Borovnice 
b) členské schůze a posezení MS Borovnice-Rájec 

 
 Poplatek platí pro všechny oslavné, smuteční a jiné rodinné sešlosti, komerční a jiné 

akce neorganizované obcí, které mají ve svém programu zahrnut prodej zboží a 
potravin  a to i pro organizace uvedené v odstavci osvobození. 

 Povinnost platba je od 1.1.2009 
 Zodpovědnou osobou za provoz pronájmu, předávání a přebírání nebytových 

prostor a zařízení společenské místnosti v borovnici je pan Ladislav Bečička 
z Borovnice č.31. 

 Poplatek za pronájem se bude hradit v Přestavlkách v úřadovně obce před 
zapůjčením místnosti. 

 H L A S O V Á � Í: 
 P R O – výši poplatku 300.-Kč hlasovalo 8 přítomných zastupitelů tj.100% 
 P R O – pověřenou osobu p. Ladislava Bečičku hlasovalo 8 přítomných zastupitelů, 

tj.100%. 
 
 



4) SCHVÁLE�Í ROZPOČTU �A R.2009 
 Starosta obce přečetl doslovně návrh rozpočtu na r.2009, který byl vyvěšen na úředních 

deskách od 10.11.2008 do 27.11.2008. V přípravném období byl rozpočet zastupiteli 
navržen jako vyrovnaný. V případě obdržené dotace z POV, strukturálních fondů EU, 
grantů Královéhradeckého Kraje atd. budou příjmy a výdaje řešeny rozpočtovým 
opatřením v upraveném rozpočtu. 

 �ÁVRH – PŘÍJEM: ………………….. 3.989.000.-Kč 
                    VÝDAJ: …….………………3.989.000.-Kč  (viz předloha návrhu rozpočtu) 
 Podrobný rozpočet podle položek a paragrafů je k nahlédnutí na úřadě obce Borovnice.                                                                                              
 HLASOVÁ�Í: 
 P R O – navržený rozpočet hlasovalo 8 přítomných zástupců tj.100%.    
 
5) DISKUZE: 
 p. Karel Urbanec – SCHVÁLE�Í PŘÍSPĚVKŮ DO DSO ORLICE A BRODEC. 
 Starosta obce požádal zastupitele o schválení příspěvků, jako jediného zdroje příjmů pro 

Dobrovolné svazky obcí Orlice a Brodec. Příspěvky se hradí jednorázově a jejich výše je 
dohodnuta zástupci jednotlivých DSO. 

 r.2009 ……… DSO Orlice ..20.-Kč na osobu a rok x počet obyvatel 
                               DSO Brodec..25,-Kč                   --„— 
 Dále byly konzultovány návrhy rozpočtů jednotlivých svazků a zastupitele obce 

Borovnice k nim nevznesli žádný pozměňovací ani doplňující údaj. 
 r.2009 .. �ávrh rozpočtu/2009 DSO Orlice Příjem: 293.780.-Kč 
                                                                             Výdej:   293.780.-Kč               
                                                        DSO Brodec Příjem:  39.825.-Kč 
                                                                              Výdej:    39. 825.-Kč 
 H L A S O V Á � Í : 
 P R O – schválení výše příspěvků do DSO Orlice a Brodec hlasovalo 8 přítomných 
                     zastupitelů tj.100%. 
 P R O - schválení navrhnutých rozpočtu DSO Orlice a Brodec hlasovalo 8  
                    přítomných zastupitelů tj.100%.   
 
 p.Karel Urbanec – SEZ�ÁME�Í ZASTUPITELŮ S PŘÍPRAVOU PROJEKTU ZA  
                                    OBEC BOROV�ICE Z POV/2009. 
 Obec Borovnice se chce v r.2009 ucházet o dotaci z POV/2009 KU. Královéhradeckého 

kraje. Případná dotace bude vycházet z integrovaného projektu, který umožní dále rozvíjet 
novou zónu pro bytovou zástavbu v Rájci, opravy cest, chodníků, sakrálních staveb a 
dalších potřebných oprav obecního majetku. 

 Požadovaná výše dotace bude 1.000.000.-Kč což činí 60% celkových nákladů. 
 H L A S O V Á � Í : 
 Veřejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice schvaluje podání projektu „Vesnice 

pro život“ do POV KHK/2009 s návrhem rozpočtu v maximální výši 1.667.000.-Kč. 
 
 p. Miloslava Prudičové – KDO OPRAVÍ DÍRY V SIL�ICI U AUTOBUSOVÉ  
                                               ZASTÁVKY V BOROV�ICI. 
 Opravu zajistí obec Borovnice na jaře r.2009. 
 Odpověděl starosta obce. 
 
 p. Anna Hlaváčková – BUDOU SE OPRAVOVAT CHOD�ÍKY V BOROV�ICI? 
 Chodníky v části obce Borovnice mají tvrdý živičný povrch a jejich stav není zdaleka 

kritický. Přesto obec bude v programu obnovy uvažovat o výměně povrchu za zámkovou 



dlažbu a tím odstraňovat drobné povrchové nerovnosti. Obec se pro tuto výměnu 
rozhodne po předložení projektu na nový vodovod v této části obce. Nejhorší úseky lze 
opravovat i z POV Dobrovolných svazků obcí. 

 Odpověděl starosta obce. 
 
 p. Jan Jiroušek – ŽÁDÁ O ZPEV�Ě�Í KORYTA MELIORAČ�ÍHO PŘÍKOPU V 
                                 BOROV�ICI. 
 Původní koryto potoka Brodce je dnes využíváno jako meliorační příkop k odvodu fekálií 

z rodinných domků, které jsou na tento příkop napojeny. Obci je znám neutěšený stav a 
nutnost neustálého čistění. V některých úsecích čistění probíhá svépomocí občanů zde 
žijících. Požadované zpevnění bude konzultováno se Zemědělsko-vodohospodářskou 
správou a pokud se najde shoda a finanční prostředky bude tato stavba zařazena do 
rozpočtu obce. 

 Odpovídá starosta obce. 
 p. Jan Jiroušek – ŽÁDOST O POMOC PŘI ŘEŠE�Í SOUSEDSKÉ �ESHODY A  
                                  VLEKLÝ A �EKO�ČÍCÍ SPOR O STAVBU  
                                  ZEMĚDĚLSKÉHO OBJEKTU. 
 Starosta obce seznámil zastupitele s dopisem, kterým obec oslovila oba subjekty Stavební 

úřad Kostelec nad Orlicí a nadřízený úřad Královéhradeckého kraje a oba sousedy p. J. 
Jirouška a p. Z. Bednáře. Dopis nebyl zaměřen proti žádnému účastníkovi jednání, ani 
žádného účastníka nezvýhodňoval. Starosta obce Borovnice pouze poukázal na vleklý 
spor s obavou hraniční situace, kdy obec Borovnice může být zatažena do populistického 
pořadu jako subjekt, který neumí řešit v působnosti samosprávy sousedský spor. Obec to 
skutečně NEUMÍ a i proto se obrátila na státní orgány, které celou záležitost řeší tímto 
zdlouhavým a únavným způsobem. Starosta obce jasně deklaroval, že je připraven osobně 
pomoci při jednáních a ve své samosprávné působnosti vést obě strany k vzájemné dohodě. 
Pořád si myslím, že dohoda je možná z důvodů podstatné změny v životní situaci obou 
zúčastněných stran. 

 Odpovídá starosta obce.  
 
 

 Děkuji 
 
 
Poslední pracovní jednání OZ se koná v úřadovně obce Borovnice v Přestavlkách dne 
17.12.2008 
I. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice se bude konat v měsíci lednu/2009 
v části obce Přestavlky ve čtvrtek 29. ledna 2008 od 18.00 hod. v pohostinství  
p. Pavlíny Sejkorové.  
 
 
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 27. listopadu 2008 
 
                                                                                       Usnesení č. VI. 
                                                                                       Přítomno: 8 členů OZ                                            
                                                                                                        p. Zálohová omluvena                       
                                                                                        
ZASTUPITELSTVO obce Borovnice 
 
BERE �A VĚDOMÍ: 

a) informaci starosty obce o stavu rozpočtu k 31.10.2008 
b) Informaci starosty obce o dílčím přezkoumání hospodaření obce za r.2008 

 
SCHVALUJE:                         

a) SCHVALUJE ROZPOČET OBCE BOROV�ICE �A R.2009 
 HLASOVÁNÍ: P R O – hlasovalo 8 přítomných zastupitelů tj.100% 
b) Schvaluje poplatek za pronájem nebytových prostor a zařízení společenské 

místnosti v Borovnici za úhrnnou cenu jednoho dne/300.-Kč 
 HLASOVÁNÍ: P R O – hlasovalo 8 přítomných zastupitelů tj.100% 
      Schvaluje pověřenou osobu za pronájem společenské místnosti dle podmínek 

popsaných v zápise VI Veřejného zasedání OZ. Pověřená osoba p. Ladislav Bečička.  
c) Schvaluje příspěvek obce za občana a rok pro DSO Orelice a DSO Brodec 
 DSO Orlice   = 20.-Kč x počet občanů a r. 
 DSO Brodec = 25.-Kč x počet občanů a r. 
 HLASOVÁNÍ: P R O – oba příspěvky hlasovalo 8 přítomných zastupitelů tj.100%  
 

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

Termín – trvalý 
 
 
 
 

 
 

    
 
          Karel Urbanec                                                                             Pavel Králik 

starosta obce                                                                           zástupce starosty  
 


