
VEŘEJ�É ZASEDÁ�Í ZASTUPITELSTVA 
OBCE BOROV�ICE 

 
 
Místo konání: P Ř E S T A V K Y - pohostinství 
Datum: 29. ledna 2009 od 18.00 hod. 
Přítomno: 8 zastupitelů  
 4 občané obce Borovnice – viz prezence 
Nepřítomen: omluvena p. Zálohová  
Zapisovatel: paní Hana Řičařová 
Ověřovatelé: pan Josef Dvořáček 
 pan Jan Nešťák 
Usnesení: pan Karel Urbanec 

 pan Pavel Králik 
 
 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
Program jednání: 1) Odpadové hospodářství obce Borovnice v r.2008 -2009 
 2) Připravované projekty POV za obec, DSO Brodec a DSO Orlice 
 3) Přeshraniční spolupráce ČR - PO 
 4) Žádosti občanů a organizací 
 5) Výsledek inventarizace majetku obce 
 6) Diskuze – Usnesení. 
                                
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
 
Starosta obce přivítal přítomné zastupitele a občany obce Borovnice. Seznámil je s obsahem 
jednání. Navržený program byl beze změny schválen. 

 
1) ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE BOROV�ICE V r.2008/2009 
 Starosta obce seznámil přítomné zastupitele a občany obce s výsledkem výběru poplatku 

za sběr, shromažďování a likvidaci komunálních a ostatních odpadů na území obce 
Borovnice. 

 V r. 2008 bylo v předpise výběru poplatku, který činil 400,- Kč/na jednu osobu a rok 
celkem 362 občanů s trvalým pobytem v obci Borovnice tj. 144.800,- Kč. 

 Na území obce Borovnice má chalupu s čp. celkem 27 chalupářů a organizací 
s poplatkem 400,- Kč za jeden objekt tj. 10.800,- Kč. 

            Celkem bylo předepsáno: 155.600,- Kč 
            Celkem vybráno :              154.327,- Kč 
 Poplatek obci neuhradili: Tři občané s trvalým pobytem v obci Borovnice. 
                                               Část Borovnice: čp. 28 p. Roman Plachecký 
                                                                          čp.14  p. Lenka Grundmanová 
                                               Šest chalupářů : část Přestavlky – p. Václav Kácl  
                                                                          část Borovnice -  p. Charvát 
                                                                                                      p. Dvořáčková 
                                                                                                      p. Krov 
                                                                          část Homol -   p. MUDr.Šimáček 
 Někteří z uvedených chalupářů jsou v evidenci neplatičů vedeni od r. 2005!!?? 



 Rozhodnutí zastupitelstva obce Borovnice: 
 a) Poplatek od evidovaných neplatičů bude vymáhán bez sankčního navýšení dle 

evidence od r. 2005 v plné výši. 
 Jednotliví zastupitelé osloví občany a chalupáře s žádostí o vyrovnání dluhu, který je 

veden u obce Borovnice. (termín do příštího veřejného zasedání dne 26.3.2009) 
 HLASOVÁ�Í:  
 P R O – vymáhání poplatku hlasovalo 8 přítomných zastupitelů tj.100% 
 b) Poplatek nebude vybírán od osob v obci trvale přihlášených ale prokazatelně 

dlouhodobě žijících v zahraničí nebo dlouhodobě umístěných v sociálních zařízeních. 
 HLASOVÁ�Í: 
 P R O – hlasovalo 8 přítomných zastupitelů tj. 100%. 
 
 STATISTIKA: 
 V r. 2008 bylo za poplatek v odpadovém hospodářství vybráno 154.327,- Kč 
 uhrazená služba činila :                                                 202.074,- Kč za komunální odpad  
                                                                                               22.412,- Kč za nebezpečný odpad 
                                                                                                 9.267,- Kč za svoz plastů   
                                                                                            ------------------------------------------  
                                                                                             233.753,- Kč Celkem 
 vratka za vytříděný odpad EKO-KOM a ASEKOL        27.537,- Kč 
 

�áklady celkem za r.2008                                   206.216,- Kč/ tj. 530,- Kč na osobu/rok 
 V r. 2009 dochází k nárůstu ceny za ukládání odpadů a poplatku za skládkování pro obec 

Libchavy v Čechách. 
 Dle oznámení svozové firmy Ekola s.r.o. České Libchavy bude zpoplatněn sběr 

druhotných surovin v komoditě plast 2,50 Kč za jeden kilogram a v komoditě papír 1,20 
Kč za jeden kg. 

 I přes tuto nepříznivou zprávu bude obec Borovnice iniciativně pokračovat ve třídění skla, 
železa, plastů a papíru. Pokud z důvodu již uvedených nebude hromadně sbírán papír ZŠ 
ve Lhotách u Potštejna, bude tuto službu zajišťovat obec. Papír musí být čistý, a upravený 
do přepravní krabice nebo dokonale svázaný a tak připravený ke svozu. Menší množství 
papíru lze předat při svozu plastů, velké množství bude dohodnuto individuálně s obcí. 

 Rozhodnutí zastupitelstva obce Borovnice. 
 Obec Borovnice bude nadále iniciovat, organizovat a podporovat třídění odpadů na 

sklo, železo, plasty a papír. 
 HLASOVÁ�Í: 
 P R O – hlasovalo 8 přítomných zastupitelů tj. 100%. 
  
2) PŘIPRAVOVA�É PROJEKTY POV ZA OBEC, DSO BRODEC A ORLICE 
 Starosta obce informoval přítomné zastupitele a občany o připravovaných a podaných 

projektech do  POV/2009 Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
1) Projekt podaný obcí Borovnice pod názvem „Podpora technické infrastruktury pro 

novou výstavbu v obci Borovnice. Projekt má celkovou hodnotu 1.400.000,- Kč a měl 
by odstartovat realizaci staveb potřebných pro novou bytovou zónu v Rájci.  
Při 100% schválení bude dotace 700.000,- Kč a vlastní účast obce 700.000,- Kč 

2) Projekt podaný DSO Brodec pod názvem „Vesnice pro život“. Jedná se o integrovaný 
projekt, z kterého je možné financovat různé opravy místních komunikací, chodníků, 
sakrálních staveb, zakládání nových alejí, zeleně na návsích atd. Z tohoto projektu 
není možný nákup komunální techniky.  



Projekt má hodnotu 1.600.000,- Kč a při 100% schválení by dotace činila 960.000,- 
Kč a vlastní účast obcí 640.000,- Kč. Projektu se účastní 9 obcí mikroregionu Brodec 
a klíčem pro rozdělení dotace je počet obyvatel. 
V r. 2008 podal DSO Brodec projekt do Operačního programu přeshraniční 
spolupráce 2007 – 2013. 21. ledna r. 2009 byla žádost schválena bez krácení a DSO 
Brodec může z tohoto programu v r. 2009 čerpat 12.600,- Euro. Z těchto prostředků 
bude financováno: 
- dvoudenní setkání hasičů s účastí na soutěži v Brumbárově; 
- společné setkání na letní slavnosti Otevírání studánky Brumbárov; 
- sedmidenní pobyt Polských dětí a mládeže s programem na území DSO Brodec. 
O stejnou dotaci usilovala i Polská strana a podle internetových výstupů nebyl jejich 
program vybrán a dotován. Starosta obce Borovnice bude usilovat o naplnění jednoho 
z bodu spolupráce a to dvoudenní pobyt našich hasičů v přátelské gmině Przeworno. 
Financování tohoto projektu by bylo z rozpočtu zúčastněných obcí. 
Dvoudenního setkání by se zúčastnilo jedno družstvo mládeže, jedno družstvo žen a 
jedno družstvo mužů. Zbytek účastníků do počtu 45 by byl doplněn ze členů SDH, 
kteří by měli o setkání zájem. O tomto projektu bude jednat přípravný výbor dne 10. 
února r. 2009. 

3) Projekt podaný DSO Orlice pod názvem Malebné obce podél Orlice. Jedná se o 
integrovaný projekt, který má obdobnou strukturu jako POV za Brodec. Obec 
Borovnice bude pravděpodobně čerpat dotaci na dokončení opravy kapličky 
v Borovnici (restaurátorské práce na soše p. Marie a výměna dvou oken).  
Celková hodnota projektu je 1.680.000,- Kč a výše dotace pro jednotlivé obce nebyla 
zatím dohodnuta. Čeká se na schválení krajským zastupitelstvem. 

Zastupitelé berou informaci o připravovaných projektech na vědomí. 
Zastupitelé souhlasí s umístěním dotace pro obec Borovnici a čerpáním dílčích 
podílů z dotace  POV/2009 DSO Brodec a Orlice. 
HLASOVÁ�Í:  
P R O –  hlasovalo 8 přítomných zastupitelů, tj. 100%. 

 
3) PŘESHRA�IČ�Í SPOLUPRÁCE DSO BRODEC A GMI�Y PRZEWOR�O. 

Na tento projekt, který byl podán v roce 2008 a který nese název Prázdniny u souseda, 
získal DSO Brodec dne 21. ledna 2009 dotaci 12.600,- Euro. Tyto prostředky jsou 85% 
celkových nákladů a jsou to finanční prostředky poskytnuté z Operačního programu 
Euroregionu Glacensis.  
Za tyto prostředky bude financováno: 
- dvoudenní setkání hasičů ve dnech 8. až 9. května v Brumbárově; 
- návštěva polské delegace na letní slavnosti Otevírání studánky v Brumbárově; 
- sedmidenní pobyt polské mládeže v regionu Brodec na přelomu července a srpna 2009. 
Přesný harmonogram připraví přípravný výbor DSO Brodec, který zasedá poprvé dne  
10. února 2009. 
Zastupitelé berou informaci o dotaci DSO Brodec na přeshraniční spolupráci ČR – 
PL na vědomí. 

 
4) ŽÁDOSTI OBČA�Ů A ORGA�IZACÍ. 
 Dne 14. ledna 2009 byla evidována žádost p. Jiřího Müllera ze Závrše pod č.j. 7/09.  

Pan Müller žádá prostřednictvím advokátní kanceláře JUDr. Josefa Matyáše o odprodej 
zbytkové části parcely č.354/4 v k.ú. Borovnice u Potštejna o celkové výměře 886m2. 
Pozemek je v současné době zastavěn do ohrad pro koně a obec Borovnice ho nevyužívá. 
Pan JUDr. Matyáš navrhuje i cenu za jeden m2 pozemku ve výši 10,- Kč. 



 Rozhodnutí zastupitelstva obce:  
 Zastupitelstvo doporučuje starostovi obce jednat s panem J. Müllerem o výměně 

stejné výměry části pozemku v lokalitě Homol, která by obci pomohla řešit výstavbu 
vodojemu v zamýšleném projektu skupinového vodovodu Borovnice - Lhoty u 
Potštejna, případně jednat o souhlasné stanovisko p. J. Müllera s přechodem 
vodovodních řádů tohoto projektu přes pozemky v jeho vlastnictví nebo užívání. 

 Žádost bude projednávána na dalším Veřejném zasedání dne 26. března 2009. 
 HLASOVÁ�Í: 
 P R O – takto navržené rozhodnutí hlasovalo 8 přítomných zastupitelů, tj.100%. 
 
5) VÝSLEDEK I�VE�TARIZACE OBEC�ÍHO MAJETKU ZA ROK 2008. 
 Starosta obce informoval zastupitele o výsledku inventarizace obecního majetku za rok 

2008. Inventarizaci provedl předseda Kontrolního výboru p František Junek, p. Soňa 
Rojková a p. Pavlína Witczaková. Jedním z dílčích bodů inventury bylo vyřazení části 
obecního majetku, který již nelze provozovat z důvodů poškození nebo trvalého nevyužití. 
Vyřazovací protokol má 21 položek v hodnotě 24.244,- Kč. Protokol je součástí tohoto 
zápisu. 

 Zastupitelstvo vzalo zprávu inventarizační komise na vědomí. 
 Zastupitelstvo souhlasí s vyřazením 21 položek obecního materiálu v hodnotě 

24.444,- Kč. 
 HLASOVÁ�Í: 
 P R O – hlasovalo 8 přítomných zastupitelů, tj.100%.    
 
6) DISKUZE: 

p. Pavel Králik – Oznámení nového čísla mob. telefonu pro zástupce starosty. 
 Bude uveřejněno v měsíčníku Brodík. 
p. Ladislav Bečička – Oznámeni nefunkčnosti hasící stříkačky SDH Borovnice. 
 Stříkačka je v opravě. Pravděpodobná doba opravy je do konce března r.2009. 

Nahlášeno též u IZS v Rychnově nad Kněžnou. 
p. Karel Urbanec – Pozvánka na turnaj. 
 Dne 7. února se uskuteční první BOROVNICE-CUP ve stolním tenise.  
 Turnaj pořádá obec Borovnice za pomoci skupiny dobrovolníků v jídelně ZOPOS 

Přestavlky od 13:00 hod. První ročník je pouze pro hráče z obce Borovnice a 
podmínkou je totální amatérizmus. Těšíme se na vaši aktivní účast.  

p. Hana Říčařová – Oprava závady na křižovatce v Přestavlkách. 
 Uprostřed křižovatky silnic II. třídy 316 a III.třídy směr na Borovnici je již dva měsíce 

propadlé víko kanalizační šachty. 
 Tato závada byla starostou obce nahlášena na odboru dopravy města Kostelce nad 

Orlicí a na Státní správě a údržbě komunikací v Rychnově nad Kněžnou. Z Rychnova 
jsem dostal informaci, že se nejedná o zařízení silnic a na požadavek odborného 
odstranění závady mě bylo sděleno, že SUS Rychnov je přestrojena na zimu !!?? a 
není schopna závadu odstranit. Docílil jsem alespoň označení závady výstražnou 
značkou. V současné době jsem opakovaně požádal Odbor dopravy s příslibem 
pomoci. (odpovídá starosta obce)  

p. Ladislav Bečička – V klubovně SDH v Borovnici je závada na čerpacím zařízení 
užitkové vody. 

 Podle faktur zjistíme, zdali zařízení není v záruční době a budeme iniciovat opravu od 
pracovníka, který zařízení čerpání vody v Borovnici realizoval.  

 
 Děkuji 



 
 
Pracovní jednání OZ se koná v úřadovně obce Borovnice v Přestavlkách dne 26.2.2009. 
II. veřejné zasedání zastupitelstva obce Borovnice se bude konat v měsíci březnu 2009 
v části obce Rájec ve čtvrtek 26. března 2008 od 18:00 hod. v pohostinství „Zastávka“.  
 
 
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 29. ledna 2008 
 
                                                                                       Usnesení č. I. 
                                                                                       Přítomno: 8 členů OZ                                            
                                                                                                        p. Zálohová omluvena                       
                                                                                        
ZASTUPITELSTVO obce Borovnice 
 
BERE �A VĚDOMÍ: 

a) informaci starosty obce o připravovaných projektech POV/2009. 
b) informaci starosty obce o schválené dotaci pro DSO Brodec ve výši 12.600,- Euro  

na přeshraniční spolupráci ČR a PL. 
 
SCHVALUJE:                         

a) 100% vybrání poplatku za komunální odpad od dlužníků evidovaných od r. 2005. 
HLASOVÁNÍ: P R O – hlasovalo 8 přítomných zastupitelů, tj. 100%. 

b) nevybírání poplatku od osob s trvalým pobytem v obci Borovnice prokazatelně 
dlouhodobě žijících v zahraničí a osob dlouhodobě umístěných v sociálních 
zařízeních. 
HLASOVÁNÍ: P R O – hlasovalo 8 přítomných zastupitelů, tj. 100%. 

c) pokračovat v nastavené separaci (třídění) komunálních odpadů v komoditě sklo, 
železo, plast, tetrapak, papír a elektroodpad. 
HLASOVÁNÍ: P R O – hlasovalo 8 přítomných zastupitelů, tj. 100%. 

d) umístění dotace POV/2009 na podporu infrastruktury nové stavební zóny Rájec. 
HLASOVÁNÍ: P R O – hlasovalo 8 přítomných zastupitelů, tj. 100%. 

e) doporučení pro starostu obce p. Karla Urbance jednat s p. Jiřím Müllerem o 
výměně pozemků vhodných pro výstavbu vodojemu na Homoli za pozemek ve 
vlastnictví obce č. 354/4 o výměře 886 m2, případně vyjednat podpis p. Müllera 
pro položení vodovodních řadů přes pozemky ve vlastnictví nebo užívané p. 
Müllerem. 
HLASOVÁNÍ: P R O – hlasovalo 8 přítomných zastupitelů, tj. 100%. 

f) výsledek inventurní komise a rozhodnutí o vyřazení části obecního majetku dle 
vyřazovacího protokolu o 21 položkách za cenu 24.444,- Kč. 
HLASOVÁNÍ: P R O – 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  


