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Obec Borová 
Zastupitelstvo obce Borová 
 
 
 

Zápis 
ze zasedání zastupitelstva obce Borová 
konaného dne 18.6.2015 v 18.00 hodin 

 
 
Přítomni: Bc. Pavel Jirka, Vladimír Homolka, Ing. Anna Suková, Dana Školníková, Kateřina Škodová, Jiří 
Dörner, Pavlína Škodová, 
 
Nepřítomni (omluveni): Jiří Škoda, Vladimír Elcner – pracovní záležitosti 
 
 

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 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné 
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 
 

* * * 
 

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Kateřinu Škodovou a Danu Školníkovou, 
zapisovatelem Ing. Annu Sukovou.  
 

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

 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová určuje ověřovateli zápisu Kateřinu Škodovou a Danu Školníkovou, 
zapisovatelem Ing. Annu Sukovou.  

 
Výsledek hlasování:    
Pro 7     Proti 0   Zdrželi se 0 
 
Usnesení č.  1 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
3. Schválení programu: 

 
Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání v souladu s informací zveřejněnou dne 

9.6.2015 na úřední desce. Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce obce a na úřední desce 
elektronické v období od 9.6. do 18.6.2015, čímž byla splněna zákonná povinnost jeho zveřejnění 
nejméně 7 dnů před zasedáním ZO.  

 
Předsedající navrhl doplnění programu zasedání o body 

- schválení uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Borová a TJ Sokol Borová, k pozemku 
p.č. 332/2 k.ú. Borová 

- schválení dodavatele stavebních úprav prostor obecního úřadu a dalších místností 
v kulturním domě Borová 

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

Předsedající nechal hlasovat o návrhu programu. 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje následující program zasedání: 
 
 
Program zasedání: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Závěrečný účet obce Borová za rok 2014 
5. Účetní závěrka obce Borová za rok 2014 
6. Žádost o poskytnutí dotace na ošetření stromů 
7. Žádost o poskytnutí dotace na nákup kontejneru a štěpkovače 
8. Finanční příspěvek pro MAS Pohoda venkova 
9. Smlouva o nájmu pohostinství 
10. Zmocnění zástupců obce Borová pro jednání se zástupci samospráv a dalších organizací 

v Polské republice, příprava projektu komunikace spojující obce Borová a Taszów 
11. Schválení zhotovitele vnitřního monitoringu kanalizace 
12. Schválení dodavatele dětského hřiště  
13. Schválení zhotovitele projektu místní komunikace „Za kaplí“ 
14. Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Borová a TJ Sokol Borová, k pozemku p.č. 

332/2 k.ú. Borová 

15. Schválení dodavatele stavebních úprav prostor obecního úřadu a dalších místností v kulturním 
domě Borová 

16. Diskuse 
17. Závěr 

 
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 2 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

4. Závěrečný účet obce Borová za rok 2014 
 

Příslušné dokumenty vztahující se k závěrečnému účtu obce za rok 2014 byly zveřejněny na úřední i 
elektronické desce obce v době od 1.6. do 18.6.2015. Tím byla splněna podmínka jejich zveřejnění 
nejméně 15 dnů před jejich projednání zastupitelstvem obce. Hospodaření obce v roce 2014 bylo 
ukončeno příjmy ve výši 2 312 936,14 Kč a výdaji ve výši 1 723 456,12 Kč, obec tak oproti plánovanému 
rozpočtu uspořila částku 589 480,02 Kč. 

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

návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje Závěrečný účet obce Borová za rok 2014 společně se 
zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2014 s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad.  
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 3 bylo schváleno 
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* * * 
 

5. Účetní závěrka obce Borová za rok 2014 
 
Příslušné dokumenty vztahující se k účetní závěrce obce za rok 2014 byly zveřejněny na úřední i 

elektronické desce obce v době od 1.6. do 18.6.2015. Tím byla splněna podmínka jejich zveřejnění 
nejméně 15 dnů před jejich projednání zastupitelstvem obce.  

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

návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 
 

Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje účetní závěrku obce Borová za rok 2014 s vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. 
 
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7     Proti 0    Zdrželi se 0 
Usnesení  č. 4 bylo schváleno 

* * * 
 
6. Žádost o poskytnutí dotace na ošetření stromů 

 
V souvislosti s realizací ošetření stromů v obci byla podána žádost o poskytnutí dotace z prostředků 

Královéhradeckého kraje v rámci dotačního programu „Praktická péče o přírodní prostředí, zdroje a pro-
dukty“ ve výši 43.400 Kč. 

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

návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 
 

Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje podání žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace 
z prostředků Královéhradeckého kraje na ošetření vzrostlých stromů a stromořadí v Borové a 
přijetí dotace v maximální možné výši. 
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 5 bylo schváleno 

 
* * * 

 
7. Žádost o poskytnutí dotace na nákup kontejneru a štěpkovače 
 
S ohledem na skutečnost, že s platností od 1.4. letošního roku má obec povinnost zajistit třídění bio-

logicky rozložitelných komunálních odpadů, byly hledány cesty, jak se s touto povinností vypořádat co 
nejlevněji. Jako nejlevnější varianta byl vyhodnocen pronájem velkoobjemového kontejneru, nicméně 
obec platí za pronájem a odvoz, což také přináší nemalé náklady. Proto obec podala žádost o poskytnutí 
dotace ve výši 77.000 Kč z prostředků Královéhradeckého kraje v rámci dotačního programu „Čistá obec, 
čisté město, čistý kraj“ na nákup velkoobjemového kontejneru s úpravou pro shromažďování bioodpadu a 
nákup drtiče dřevní hmoty (štěpkovače). Celkové předpokládané náklady činí cca 98.000 Kč. Nákup bude 
realizován pouze v případě, že bude dotace přidělena.  
  

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné 
návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje podání žádosti o poskytnutí investiční dotace z prostředků 
Královéhradeckého kraje na nákup velkoobjemového kontejneru a štěpkovače a přijetí dotace 
v maximální možné výši. 
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Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 6 bylo schváleno 
 

* * * 
  

8. Finanční příspěvek pro MAS Pohoda venkova 
 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné 
návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje poskytnutí finanční částky 4000 Kč pro rok 2015 na 
podporu činnosti pro MAS Pohoda venkova. 
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 7 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

9. Smlouva o nájmu pohostinství 
 

Protože bývalý nájemce místního pohostinství p. Fogl k datu 31.3.2015 ukončil činnost, byl dne 
1.3.2015 vyhlášen a zveřejněn na úřední + elektronické desce obce záměr pronájmu pohostinství. 
Jediným zájemcem, který ve stanovené lhůtě podal nabídku, byla paní Kateřina Zelená z Borové. 

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

návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu pohostinství na adrese 
Borová 32 paní Kateřině Zelené za podmínek stanovených ve smlouvě.  
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 8 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

10. Zmocnění zástupců obce Borová pro jednání se zástupci samospráv a dalších organizací 
v Polské republice, a přípravu projektu komunikace spojující obce Borová a Taszów 

 
V současné době probíhají jednání mezi zástupci obce Borová a Gminy Lewin Klodzki o navázání 

spolupráce a jejích formách. V současné době je předběžně jednáno o možnosti propojení obcí Borová a 
Taszów zpevněnou asfaltovou komunikací, s tím, že pokud by došlo ke vzájemné shodě, mohl by se ten-
to projekt realizovat pravděpodobně již v roce 2017, finanční prostředky by poskytla EU v rámci rozvoje 
mezinárodních vztahů. 
 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Ze strany 
veřejnosti byla vznesena připomínka, aby se plánovaná komunikace byla pouze cyklostezkou 
(cyklotrasou) s vyloučením provozu motorových vozidel. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje jako zástupce obce Borová pro jednání se zástupci 
samospráv a dalších organizací v Polské republice, a přípravu projektu komunikace spojující obce 
Borová a Taszów, p. Pavla Jirku a p. Vladimíra Homolku.  
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Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 9 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

11. Schválení zhotovitele vnitřního monitoringu kanalizace 
 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné 
návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zadání zakázky na provedení vnitřní prohlídky kanalizace 
v obci Borová společnosti VAK, a.s., Náchod.  
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 10 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

12. Schválení dodavatele dětského hřiště  
 

Vzhledem k tomu, že v obci je v současnosti velké množství malých dětí, pro jejichž hry není v obci 
žádné zázemí, bude vybudováno dětské hřiště na pozemku ve vlastnictví TJ Sokol Borová. V rozpočtu 
obce na rok 2015 bylo na vybudování dětského hřiště vyčleněno 150.000 Kč, náklady na hrací prvky jsou 
dle nabídek plánovány ve výši 132.000 Kč a na další vybavení (lavičky, odpadkový koš) ve výši 13 000 
Kč. Celkové náklady tedy činí cca 145.000 Kč. Všechny herní prvky budou splňovat příslušné normy pro 
veřejné dětské hřiště. 

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

návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zadání zakázky na zhotovení dětského hřiště v obci Borová 
společnosti Lefay s.r.o., Praha – Piccolino CZ.  
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 11 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

13. Schválení zhotovitele projektu místní komunikace „Za kaplí“ 
 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné 
návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zadání zakázky na zhotovení projektu místní komunikace 
„Za kaplí“ v obci Borová společnosti Hauckovi, s.r.o. Zlíč.  
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 12 bylo schváleno. 
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* * * 
 

14. Schválení uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Borová a TJ Sokol Borová, k pozemku 
p.č. 332/2 k.ú. Borová 

 
V souvislosti s vybudováním dětského hřiště obec projednala možnost využití části pozemku 

v majetku TJ Sokol Borová. Výsledkem jednání byl návrh uzavření smlouvy o výpůjčce k části předmět-
ného pozemku výhradně pro účely dětského hřiště. 
 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné 
návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 332/2, k.ú. 
Borová, obec Borová, mezi TJ Sokol Borová na straně půjčitele a obce Borová na straně 
vypůjčitele za podmínek stanovených ve smlouvě.  
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 13 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

15. Schválení dodavatele stavebních úprav prostor Obecního úřadu Borová 
 

V současné době jsou realizovány postupné úpravy prostorů v horním patře kulturního domu 
v Borové. Na tyto úpravy byly vyčleněny finanční prostředky již v rozpočtu obce pro rok 2015. Jako 
dodavatel těchto úprav byla vybrána firma Petr Bubeníček z Borové. 
 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné 
návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zadání zakázky na provedení úprav prostor obecního úřadu 
a dalších místností v kulturním domě Borová na adrese Borová 32 firmě Petr Bubeníček se sídlem 
Borová.  
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 14 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
Zhodnocení činnosti obecního úřadu od zasedání ZO konaného dne 19.3.2015. 
 

 nadále fungují pracovní schůzky zastupitelů obce každý čtvrtek od 17 hodin 

 účast starosty na zasedání DSO Region Novoměstsko v Novém Městě nad Metují, a na jednání 
s představiteli Gminy Lewin Klodzki v Lewinu.  

 stále se u řady osob obec potýká s neochotou uhradit dlužné poplatky zejména  za odpady, při 
této příležitosti poukazuji na skutečnost, že od 1.9. se poplatky v souladu s příslušnými vyhláš-
kami zvyšují, starosta apeloval na doplacení dlužných částek z předchozích období a včasnou 
úhradu za rok 2015. 

 informace o rekonstrukci silnice Borová – Nový Hrádek – konkrétní informace budou zveřejňová-
ny na úřední desce a na webu obce, aktuální problémy budou řešeny průběžně. V období od 1.7. 
do 31.8.2015 je upraven autobusový jízdní řád, v současné době je zveřejněn na webu obce, na 
zastávky jej doručí dopravce. 
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 byl proveden monitoring kanalizace, nezávislým odborníkem doporučeny postupné opravy bez-
výkopovou technologií, tedy zevnitř, v současné době čeká obec na dodání návrhu oprav a ceno-
vé nabídky 

 byl proveden monitoring kanalizace U Jáchyma, bylo zjištěno propadlé potrubí a zával kameny, 
bylo vyčištěno a v současné době je kanalizace prostupná. Do budoucna navržena oprava potru-
bí pod cestou, je předpoklad, že pokud bude budována cesta na Taszów, tak se pokusíme kana-
lizaci zahrnout do projektu a opravit ji v rámci této akce  

 byla provedena údržba stromů v obci 

 zajištění zhotovení dětského hřiště 

 úpravy obecního úřadu 

 zpracovány žádosti o dotace 

 pozvání na Borovské hry v Borové u Trnavy v termínu 26.6. až 28.6.2015.  

 starosta opět doporučil občanům dodržování nedělního odpoledního klidu sekaček a dalších stro-
jů, i když nebyly zaznamenány problémy, za to všem patří poděkování 

 proběhla akce “Posezení nad kronikou“, bude-li zájem, do budoucna je možno připravit obdobné 
posezení s jiným tématem. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci akce podíleli, zejména 
kronikáři p. Balcarovi za přípravu materiálů a moderování akce, a paní K. Zelené za obsluhu pří-
tomných hostů. 

 9.5. SDH Borová uspořádal soutěž v hasičském sportu, poděkování za skvělou organizaci i za 
bojovnost, umístění na bedně na nejvyšším stupni v jedné ze soutěží 

 30.5. proběhl 46. ročník Borovské padesátky, i zde patří organizátorům poděkování, opět se proti 
předchozímu roku zvýšil počet účastníků, letošní roční navštívilo více než 900 osob 

 poděkování také patří všem, kteří se zapojili do výsadby stromů, kterou obci uložila ČIŽP. Je 
zřejmé, že výsadba včetně následné péče byla provedena kvalitně, protože až na nepatrné vý-
jimky všechny vysazené dřeviny na jaře obrazily a vegetují. 

 je obnoven zákaz vyvážení suti a dalšího odpadu do prostoru Obecnice, toto bylo obci vytknuto 
pracovníkem odboru životního prostředí, který Borovou navštívil.   

 

8. Diskuse 
 

 byl vyjádřena připomínka ke komunikaci Borová – Taszów, mělo by se jednat pouze o cyklostez-
ku s vyloučením provozu motorových vozidel 

 byly diskutovány problémy s kanalizací u požární nádrže – kanalizace byla prohlédnuta v rámci 
monitoringu VAK Náchod, byl odstraněn zával v kanalizaci, v současné době by měla být plně 
propustná, případné problémy zjistíme po vydatných deštích nebo jarním tání 

 připomínka k úklidu po zedníkovi na OÚ – bude řešeno individuálně starostou 

 oprava grilu v areálu KD – je v řešení p. místostarostou 

 návrh úpravy elektrických rozvodů v areálu KD pro venkovní využití 

 připomínka k úpravě hřbitova – ořezat olše a posekat trávu mezi hroby – prořez olší zamítnut již 
odbornou firmou, sečení trávy je již zajištěno 

 návrh na zhotovení asfaltové komunikace mezi domy u požární nádrže – je třeba, aby toto mezi 
sebou projednaly osoby, kterých by se tato akce týkala 

 připomínka starosty k památníku padlým, kalvárii a kříži – návštěva restaurátora, který zhodnotil 
stav těchto památek a předložil cenovou nabídku, s ohledem na poměrně vysokou cenu jsou je-
jich opravy odloženy na další rok 

 
 

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva dne 18.6.2015 v 19.05 hod. 
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Přílohy zápisu: 
 
Příloha č. 1 - prezenční listina 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 22.6.2015 
 
 
 
Zapisovatel: Ing. Anna Suková ........................................ dne ................................   
 
 
Ověřovatelé: Kateřina Škodová ........................................ dne ................................ 
   
 
  Dana Školníková ......................................... dne ................................. 
 

           
Starosta: Bc. Pavel Jirka ................................................... dne ................................. 
 
 


