
Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová
konaného dne 22.12.2014 v 18.00 hodin

Přítomni: Bc. Pavel Jirka, Vladimír Homolka, Ing. Anna Suková, Dana Školníková, Vladimír
Elcner, Kateřina Škodová, Jiří Dbrner, Jiří Škoda

Nepřítomni (omluveni): Pavlína Škodová

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Borová (dále .zastupitelstvo") zahájil v 18.00 hodin
starosta obce p. Pavel Jirka ("dále "předsedající").

Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu)
konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

* * *
2. Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s programem jednání v souladu s informací zveřejněnou
dne 15.12.2014 na úřední desce. Dále přednesl návrh na doplnění programu o tyto body:

projednání a schválení plánu inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2014
schválení výše členských příspěvků v DSO Region Novoměstsko
projednání a schválení přílohy č. 1 k vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční
kontrole

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a
občanům. K programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje následující program zasedání:

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4. Rozpočtové provizorium na období do schválení rozpočtu na rok 2015
5. Změna o opravě chyby v katastru nemovitostí pozemky p.č. 724/1, 732 a 95
6. Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště Nadace ČEZ, přijetí dotace
7. Projednání a schválení plánu inventur a jmenování inventarizační komise pro rok

2014
8. Schválení výše členských příspěvků v DSO Region Novoměstsko



9. Projednání a schválení přílohy č. 1 k vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o
finanční kontrole

10.Diskuse
11.Závěr

Výsledek hlasování:

Pro 8 Proti O Zdrželi se O

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

* * *

Zhodnocení činnosti obecního úřadu od zasedání za konaného dne 7.11.2014

~ i nadále fungují pracovní schůzky zastupitelů obce každý čtvrtek od 17 hodin
~ účast starosty na zasedáních MAS Pohoda venkova v Podbřezí, OSO Region

Novoměstsko v Novém Městě nad Metují, OSO Region Orlické hory v Rokytnici v Orl.
horách

~ návštěva zástupce Gminy Lewin Klodzki v Borové, diskuse o navázání kontaktů se
samosprávami polských obcí a možné spolupráci regionů v dalších letech

~ starosta absolvoval další jednání s SÚS KHK ohledně výstavby komunikace Nový
Hrádek - Borová, v průběhu měsíce ledna by se mělo uskutečnit jednání přímo na
Borové za účasti řady dotčených úřadů (uzavírky, dopravní značení, IREOO atd.),
realizace stavby je plánována na období letních prázdnin cca červenec až září (3
měsíce)

~ setkání starosty a místostarosty obce se zástupci JSOHO a SOH Borová, byla
projednána řada problémů, které vznikly v dřívějším období, i způsob fungování a
spolupráce s obcí do budoucna, byl sepsán zápis, který byl odsouhlasen zástupci všech
stran

~ příprava inventur
~ příprava rozpočtu obce na rok 2015
~ podařilo se dotáhnout do konce zhotovení nového kanalizačního řádu
~ v rámci dotace z OSO RN byly obci dodány dva párty stany a pivní sety
~ prořez stromů podél cesty do Lógru, totéž nás ještě čeká podél cesty ke kapli, kde

stromy již zasahují do elektrického vedení
~ oprava rozvaděče v kapli
~ vánoční výzdoba obce, poděkování všem, kteří se na ní podíleli, veřejností je

hodnocena velice kladně
~ vítání občánků, osobní návštěvy v domácnostech spojené s předáním vánočních

dárkových balíčků
~ VÝZVA - pokud někdo nemá dosud uhrazené poplatky za odpady a za psy, nechť tak

učiní obratem, od 1.1. se výše poplatků opět zvýší v souladu s obecně závaznými
vyhláškami obce

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Kateřinu Škodovou a Vladimíra Elcnera,
zapisovatelem Ing. Annu Sukovou.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová urcuje ověřovateli zápisu Kateřinu Škodo vou a Vladimira
Elcnera, zapisovatelem Ing. Annu Sukovou.

Výsledek hlasování:

Pro 8 Proti O Zdrželi se O

Usnesení Č. 2 bylo schváleno.

* * *

4. Rozpočtové provizorium na období do schválení rozpočtu obce Borová na rok
2015

Ve smyslu § 13 zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, je stanoveno, že nebude-Ii rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového
roku, řídí se hospodaření v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria.
Pravidla rozpočtového provizoria stanoví zastupitelstvo obce.

Předsedající navrhl, aby obec Borová do schválení rozpočtu obce na rok 2015 hospodařila
podle rozpočtového provizoria, přičemž výdaje do schválení rozpočtu budou uskutečňovány ve
výši 1/12 běžného ročního rozpočtu roku 2014.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům.
K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje, že v období do schváleni rozpočtu obce Borová
na rok 2015 bude obec hospodařit podle rozpočtového provizoria. Výdaje do schválení
rozpočtu obce Borová budou uskutečňovány ve výši 1/12 běžného ročního rozpočtu
roku 2014.

Výsledek hlasování:

Pro 8 Proti O Zdrželi se O

Usnesení Č. 3 bylo schváleno.

* * *

5. Oprava chyby v katastru nemovitostí

V souvislosti s digitalizací katastru nemovitostí byly v katastrální mapě zjištěny nesrovnalosti
v hranicích pozemků p.č. 724/1, 732 v majetku obce Borová a p.č. 95 v majetku Ing. Dusílkové.
Hranice pozemků byly zaměřeny a po opravě těchto nesrovnalostí v katastru nemovitostí budou
nově hranice pozemků tvořeny současným oplocením.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům.
K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění.



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje opravu chyby v katastru nemovitostí mezi obcí
Borová p.č. 724/1 a 732 a Ing. Helenou Dusí/kovou, p.č. 95. Po provedení opravy
v katastru nemovitostí budou nově hranice mezi těmito pozemky tvořeny jejich
současným oplocením.

Výsledek hlasování:

Pro 8 Proti O Zdrželi se O

Usnesení Č. 4 bylo schváleno.

* * *

6. Podání žádosti o dotaci Nadace ČEZ na dětské hřiště

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům.
K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje podání žádosti o dotaci Nadace ČEZ z programu
Oranžové hřiště ve výši 570.000 Kč a spoluúčast obce ve výši 80.000 Kč na realizaci
dětského hřiště a přijetí dotace v maximální možné výši.

Výsledek hlasování:

Pro 8 Proti O Zdrželi se O

Usnesení Č. 5 bylo schváleno.

* * *

7. Plán inventur a jmenování inventarizační komise pro rok 2014

Předsedající zastupitelstvu předložil k projednání Plán inventur pro rok 2014 a návrh
jmenování inventarizační komise. Inventarizace majetku obce za rok 2014 proběhne v měsících
prosinec 2014 -leden 2015.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům.
K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje Plán inventur pro rok 2014 a jmenování
Inventarizační komise pro rok 2014 dle návrhu

Výsledek hlasování:
Pro 8 Proti O Zdrželi se O

Usnesení Č. 6 bylo schváleno.

* * *



8. Schválení výše členských příspěvků v OSO Region Novoměstsko

Předsedající předložil zastupitelstvu obce k projednání a schválení výši členského příspěvku
obce Borová v DSO Region Novoměstsko pro rok 2015 ve výši 10 Kč na osobu, celková výše
příspěvku činí 2000 Kč.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a
občanům. K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje příspěvek obce v OSO Region Novoměstsko pro
rok 2015 ve výši 10 Kč na osobu, celkem 2000 Kč.

Výsledek hlasování:

Pro 8 Proti O Zdrželi se O

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

* * *

1. Schválení přílohy č. 1k vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole

Předsedající seznámil zastupitelstvo obce s přílohou Č. 1 k vnitřní směrnici o zabezpečení
zákona o finanční kontrole ve smyslu zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném
znění.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a
občanům. K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje přílohu č. 1 k vnitřní směrnici o zabezpečení
zákona o finanční kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
v platném znění.

Výsledek hlasování:

Pro 8 Proti O Zdrželi se O

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

* * *

9. Diskuse

V rámci diskuse byl vznesen požadavek na úpravu žlabů dešťové kanalizace v okolí domu
paní Ducháčkové - starosta zajistí prohlídku místa a bude navrženo vhodné řešení. Termín dle
klimatických podmínek.

* * *



10. Závěr

Předsedající na závěr zasedání popřál přítomným zastupitelům a občanům příjemné prožití
vánočních svátků, a zdraví, štěstí a spokojenost do roku 2015.

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva dne 22.12.2014 v 18.35 hodin.

Přílohy zápisu:

Příloha Č. 1 - prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne: 23.12.2014

Zapisovatel: Ing. Anna Suková

Ověřovatelé: Kateřina Škodová

Vladimír Elcner

Starosta: Bc. Pavel Jirka
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