
Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová

konaného dne 8.6.2017 v 18.00 hodin

Přítomni: Bc. Pavel Jirka, Ing. Anna Suková, Pavlína Škodová, Jiří Dörner, Dana Školníková, Vladimír  
Homolka

Nepřítomni - omluveni: Jiří Škoda, Vladimír Elcner, Kateřina Jedináková

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 5 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.  Danu  Školníkovou  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.  Danu  Školníkovou  a  p.  Pavlínu  
Škodovou, zapisovatelkou Ing. Annu Sukovou. 

Výsledek hlasování:   
Pro 6 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 1.6.2017 do 8.6.2017, 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. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemků - MK Za kaplí



5. Informace o umístění obce v soutěži Vesnice roku 2017
6. Diskuse
7. Závěr

Výsledek hlasování: 
Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

* * *

4. Schválení uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků MK Za kaplí

Jedná se o pozemky, které byly nově vytvořeny v souvislosti s opravou místní komunikace Za kaplí 
na základě zhotovení nového geometrického plánu, konkrétně o pozemky p.č. 330/21 o výměře 2m2 a 
p.č. 293/19 o výměře 118 m2. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob a jako součást místní 
komunikace budou převedeny do vlastnictví obce.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné ná-
vrhy či připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  obce  Borová  schvaluje  uzavření  smluv  o  bezúplatném  převodu  pozemků  p.č.  
330/21 o výměře 2m2 a p.č. 293/19 o výměře 118 m2 a jejich přijetí do výhradního vlastnictví obce  
Borová. Zároveň zmocňuje starostu a místostarostu obce k podpisu těchto smluv. 

Výsledek hlasování: 
Pro  6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
* * *

5. Informace o účasti a umístění obce v     soutěži Vesnice roku 2017 

Ve čtvrtek  dne  25.5.2017  navštívila  v rámci  soutěže  Vesnice  roku  2017  naši  obec  desetičlenná 
hodnotitelská  komise.  Zástupci  obce,  TJ  Sokol  Borová,  SDH Borová  a  další  promítli  komisi  cca 
třičtvrtěhodinovou prezentaci o obci, její historii, rodácích, současném rozvoji, dále byla komise takto 
seznámena  s konkrétními  akcemi,  které  se  v obci  konají,  se  stavebními,  přírodními  a  dalšími 
dominantami obce. Poté následovala prohlídka obce opět za účasti všech prezentujících. Na toto 
všechno jsme měli pouze 2 hodiny čistého času a přestože Borová je malá obec, byl velký problém 
se do časového limitu vejít.
Naše obec v soutěži získala Cenu hejtmana za obnovu a udržování venkovských tradic s příspěvkem 
25.000  Kč,  ale  hlavně  spoustu zkušeností,  nápadů a motivací,  na které  oblasti  rozvoje  a  jakým 
způsobem se zaměřit. 
Všem  zúčastněným  patří  poděkování,  protože  s přípravou  prezentací,  úklidem  obce  a  celkovou 
koordinací bylo hodně práce a všichni jí věnovali mnoho svého volného času. Výsledek určitě stál za  
to.  Speciální  poděkování  patří  panu  Štajnerovi  za  úklid  obce  a p.  Formanovi  za  převoz  komise 
vojenským vozidlem k několika prezentovaným objektům.

* * *

6. Diskuze 

Zhodnocení činnosti obecního úřadu od zasedání ZO konaného dne 15.12.2016.

 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 – dosud o dotaci nebylo rozhodnuto

 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, částečně realizováno, některé další návrhy budou vyžadovat 
zpracování projektové dokumentace, zbývající část návrhu (např. osvětlení zastávek apod.) bude 
realizováno v průběhu léta

 v současné době v souvislosti s novým školským zákonem je třeba stanovit spádové obvody pro 
zajištění  předškolního  a  školního  vzdělávání,  jednání  probíhají  s Novým  Hrádkem,  bude 
uzavřena dohoda a poté bude nutno konkrétní podmínky stanovit obecně závaznou vyhláškou 
obce. Platnost je již pro školní rok 2017/2018.

 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,  jak bylo  zjištěno,  ve  vlastnictví  kraje  jsou všechny 
pozemky kolem hlavní silnice, na kterých by chodníky přicházely do úvahy.

 cyklostezka Borová - Taszów – bylo rozhodnuto o vytyčení pozemku, na němž by cyklostezka 
měla být  vybudována,  toto  bude sloužit  zatím jen  pro  informaci  vlastníka,  tedy obec.  Žádná 
jednání  se  stále  nekonají.  Současně  bude  využito  služeb  geodeta  k vytyčení  dalších  částí 
pozemků – komunikací – zejména v centrální části obce, pro stanovení hranic pozemků pro další 
opravy těchto komunikací.

 v současné době je připravována zadávací dokumentace na opravu místní komunikace kolem 
penzionu,  vyhlášení  výběrového  řízení  na  dodavatele  je  plánováno  na  začátek  července 
letošního roku

 žádost o čištění a údržbu kanalu v zatáčce u bývalého VAKu

* * *

7. Závěr

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva dne 8.6.2017 v 18.35 hodin.

Přílohy zápisu:

Příloha č. 1 - prezenční listina
Příloha č. 2 – pozvánka na zasedání + program

Zápis byl vyhotoven dne: 8.6.2017

Zapisovatel: Ing. Anna Suková ........................................ dne ................................ 

Ověřovatelé: Dana Školníková ........................................ dne ................................

Pavlína Škodová ......................................... dne .................................

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


