
 

Obec Borová 
Zastupitelstvo obce Borová 

 
 
 

Zápis 
ze zasedání zastupitelstva obce Borová 

konaného dne 9.3.2017 v 18.00 hodin 

 
 
Přítomni: Bc. Pavel Jirka, Vladimír Elcner, Ing. Anna Suková, Pavlína Škodová, Jiří Dörner, Kateřina 

Jedináková, Dana Školníková 
 
Nepřítomni - omluveni: Jiří Škoda, Vladimír Homolka 
 
 
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 p. Kateřinu Jedinákovou a p. Pavlínu Škodovou, 
zapisovatelkou 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 p. Kateřinu Jedinákovou a p. Pavlínu 
Škodovou, zapisovatelkou 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 zveřejněným na úřední desce obce a na 
úřední desce elektronické v období od 1.3.2017 do 9.3.2017, čímž byla splněna zákonná povinnost jeho 
zveřejnění nejméně 7 dnů před zasedáním ZO.  

 
Předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K návrhu programu nebyly 

vzneseny návrhy na doplnění. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje následující program zasedání: 
  

1. Zahájení 

2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 



 

4. Závěrečný účet obce Borová za rok 2016 

5. Účetní závěrka obce Borová za rok 2016 

6. Směrnice č.1/2017 o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

7. Členský příspěvek obce Borová v DSO Region Orlické hory na rok 2017 

8. Nákup lednice do pohostinství 

9. Nákup dataprojektoru 

10. Účast obce v soutěži Vesnice roku 

11. Diskuse 

12. Závěr 
 

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

 
* * * 

 
4. Závěrečný účet obce Borová za rok 2016 

Příslušné dokumenty vztahující se k závěrečnému účtu obce za rok 2016 byly zveřejněny na úřední i 
elektronické desce obce v době od 20.2.2017 do 9.3.2017. Tím byla splněna podmínka jejich zveřejnění 
nejméně 15 dnů před jejich projednáním zastupitelstvem obce. Hospodaření obce v roce 2016 bylo 
ukončeno příjmy ve výši 2 834 290,99 Kč a výdaji ve výši 3 456 142,68 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 2016 společně se 
zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad.  

Výsledek hlasování:  
Pro  7     Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 
* * * 
 

5. Účetní závěrka obce Borová za rok 2016  

Příslušné dokumenty vztahující se k účetní závěrce obce za rok 2016 byly zveřejněny na úřední i 
elektronické desce obce v době od 20.2.2017 do 9.3.2017. Tím byla splněna podmínka jejich zveřejnění 
nejméně 15 dnů před jejich projednáním 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 2016 s vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Výsledek hlasování:  
Pro  7     Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

* * * 
 
 



 

 
 

6. Směrnice č.1/2017 o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
 

Předsedající zastupitelstvo seznámil s návrhem Směrnice č. 1/2017 obce Borová o zabezpečení 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, jedná se o aktualizaci směrnice z roku 2008 podle platných 
právních norem. 

 
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 Směrnici č. 1/2017 o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole.  
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 5 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
7. Členský příspěvek obce Borová v DSO Region Orlické hory na rok 2017 
 

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 úhradu členského příspěvku obce Borová v DSO Region 
Orlické hory na rok 2017.  
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 6 bylo schváleno. 
 

* * * 
 
8. Nákup lednice do pohostinství  
 

S ohledem na současný stav chladicích zařízení umístěných v prostorách kulturního domu je navržen 
nákup nové lednice (prosklené vitríny) do pohostinství. Značka a typ budou upřesněny podle nabídky, 
maximální kupní cena je navržena na 16000 Kč. 

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

návrhy nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje nákup lednice do výhradního vlastnictví obce Borová a její 
umístění v prostorách pohostinství na adrese Borová čp. 32 v maximální ceně 16000 Kč. 
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 7 bylo schváleno 
 

* * * 
 
9. Nákup dataprojektoru 
 

Předsedající navrhuje nákup dataprojektoru pro jeho využití při pořádání kulturních a jiných akcí a 
současně navrhuje maximální kupní cenu 16000 Kč s tím, že značka a typ budou upřesněny podle 
nabídky trhu. 



 

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

návrhy nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje nákup dataprojektoru do výhradního vlastnictví obce 
Borová v maximální ceně 16000 Kč.  
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 8 bylo schváleno 
 

* * * 
 

10. Účast obce v soutěži Vesnice roku 2017 
 

Předsedající seznámil přítomné se soutěží Vesnice roku 2017, která byla vyhlášena dne 7.3.2017, 
jejími podmínkami, oceněními atd. Zároveň navrhl, aby s ohledem na rozvoj obce v uplynulých letech 
obec podala přihlášku do této soutěže.  

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

návrhy nebyly vzneseny. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje účast obce Borová v soutěži Vesnice roku 2017.  
 
Výsledek hlasování:  
Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení  č. 9 bylo schváleno 
 

* * * 
 
11. Diskuze  

 
Zhodnocení činnosti obecního úřadu od zasedání ZO konaného dne 15.12.2016. 
 

 závěr loňského roku a začátek letošního byl jako tradičně ve znamení provedení inventur, 
veškerých možných hlášení (EKOKOM, ISPOP, MPVAK, FKVS, hazrdní hry atd. atd.) 

 zasedání výborů DSO Region Orlické Hory a DSO Region Novoměstsko 

 konec roku 2016 a leden a únor 2017 byly věnovány dokončení projektu a podání žádosti o 
dotaci na úpravu okolí kaple Božského Srdce Páně, žádost byla podána, rozhodnutí o 
ne/přidělení dotace by mělo být cca v květnu 

 proběhly tradiční Myslivecký a Hasičský ples, TJ Sokol uspořádal Dětský karneval v prostorách 
kulturního domu 

 možnost placení poplatků za odpady a psy, poplatky za odpady pro rok 2017 jsou ve výši 400 Kč 

 pozvání na neděli 23.4.2017 na další „Posezení nad kronikou“ 

 Dětský den 17.6.2017 

 Borovské hry se konají ve dnech v Borové u Poličky ve dnech 24. - 25.6.2017 

 dopravní značení "Slepá ulice" ke koupališti a k bytovkám - bylo projednáno s dopravním 
inspektorátem a odborem dopravy MÚ Náchod, bude podána žádost a poté bude nějak 
rozhodnuto 

 doplnění veřejného osvětlení - má p. Rousek, zhodnotí, případně navrhne úpravy, realizace je 
plánována v průběhu roku 2017 



 

 umístění dětí do školky na České Čermné v roce 2017 - změna školského zákona, preferují se 
děti předškolní a pak na 3 roky věku, nelze tedy úplně rezervovat volná místa. Zájemci si musí 
pohlídat termín zápisu a podat přihlášku 

 návrh na informování veřejnosti prostřednictvím zasílám zpráv do e-mailu, v případě zájmu stačí 
sdělit obecnímu úřadu e-mailovou schránku určenou pro tyto zprávy 

Další příspěvky do diskuze 

 přechod pro chodce mezi zastávkami 

 chodníky - prodloužení chodníku ke hřišti, do budoucna návrh na vybudování chodníků okolo 
"Valáškova" a od kulturního domu ke křižovatce s manipulačním prostorem pro dřevo, pozemek 
je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje 

 cyklostezka Borová - Taszów -obec nečiní žádné kroky 

 prořez lípy "U Askerů" - bude řešeno v rámci další údržby zeleně, pravděpodobně v průběhu 
letošního roku 

 oprava světla ve stejné lokalitě jako lípa - již v dřívější době zadáno elektrikáři k provedení, bude 
zaurgováno 

 objekt "Frančákovi" - diskuze ohledně možného výkupu, dosud nelze realizovat z důvodu vysoké 
nabídkové ceny 

 uložení dřeva a odpadů v prostoru dvora kulturního domu - diskuze o jiném místě uložení, aby 
prostory odpovídaly účelu (kulturní prostředí),  

 problémy s topením v KD 

 úprava některých hrobů na místním hřbitově 

 úprava venkovních prostor pohostinství pro využití balkónu pro kuřáky v souvislosti s 
protikuřáckým zákonem 

 
* * * 

 
12. Závěr 
 
Předsedající ukončil jednání zastupitelstva dne 9.3.2017 v 19.05 hodin. 
 
 
Přílohy zápisu: 
 
Příloha č. 1 - prezenční listina 
Příloha č. 2 – pozvánka na zasedání + program 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 18.3.2017 
 
 
 
Zapisovatel: Ing. Anna Suková ........................................ dne ................................   
 
 
Ověřovatelé: Kateřina Jedináková ........................................ dne ................................ 
   
 
  Pavlína Škodová ......................................... dne ................................. 
 

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


