
 

 
Obec Borová 
Zastupitelstvo obce Borová 

 
 
 

Zápis 
ze zasedání zastupitelstva obce Borová 

konaného dne 7.8.2017 v 19.00 hodin 

 
 
Přítomni: Vladimír Homolka, Dana Školníková, Vladimír Elcner, Pavlína Škodová, Ing. Anna Suková 
 
Nepřítomni - omluveni: Pavel Jirka, Jiří Škoda, Kateřina Jedináková, Jiří Dörner 
 
 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání zastupitelstva obce Borová (dále „zastupitelstvo“) zahájil v 19.05 hodin místostarosta obce 
p. Vladimír Homolka („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. Vladimíra Elcnera 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. Vladimíra Elcnera a p. Pavlínu Škodovou, 
zapisovatelkou Ing. Annu Sukovou.  

 
Výsledek hlasování:    
Pro 5     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 31.7.2017 do 7.8.2017, 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 program zasedání v tomto znění: 
  

1. Zahájen 
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 



 

 
 
 

4. Schválení zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele k akci „Úprava okolí 
kaple Božského Srdce Páně v Borové“ 

5. Schválení uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské a základní 
školy s Městysem Nový Hrádek 

6. Diskuse 
7. Závěr 

 
 
Výsledek hlasování:  
Pro 5    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
4. Schválení zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele k akci „Úprava okolí 

kaple Božského Srdce Páně v Borové“ 

Zadávací dokumentace byla zpracována firmou DABONA s.r.o. Rychnov nad Kněžnou na základě 
projektové dokumentace firmy green4plan s.r.o.  

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

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele k 
akci „Úprava okolí kaple Božského Srdce Páně v Borové“ a vyhlášení výběrového řízení na 
dodavatele této akce. 

Výsledek hlasování:  
Pro  5    Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 
* * * 
 

5. Schválení uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu mateřské a základní 
školy s Městysem Nový Hrádek 

Dohodu je nutno uzavřít s poskytovatelem předškolního a základního školního vzdělávání, nemá-li 
obec vlastní školská zařízení, kterými by byla schopna vzdělávání zajistit. Uzavření dohody zahrnující 
kromě obce Borová i další obce v okolí schválilo zastupitelstvo Městyse Nový Hrádek již v červnu 2017. 

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

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu 
mateřské a základní školy s Městysem Nový Hrádek a pověřuje starostu obce podpisem této 
dohody. 

Výsledek hlasování:  
Pro  5    Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

* * * 
 

 



 

 
 
 

6. Diskuse – bez příspěvků 
 

* * * 
 
7. Závěr 
 
Předsedající ukončil jednání zastupitelstva dne 7.8.2017 v 19.13 hodin. 
 
 
Přílohy zápisu: 
 
Příloha č. 1 - prezenční listina 
Příloha č. 2 – pozvánka na zasedání + program 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 12.8.2017 
 
 
 
 
Zapisovatel: Ing. Anna Suková ........................................ dne ................................   
 
 
Ověřovatelé: Vladimír Elcner  ........................................ dne ................................ 
   
 
  Pavlína Škodová ......................................... dne ................................. 
 

           
Místostarosta: Vladimír Homolka ........................................ dne................................. 


