
 

 
Obec Borová 
Zastupitelstvo obce Borová 

 
 

Zápis 
ze zasedání zastupitelstva obce Borová 
konaného dne 7.12.2017 v 18.00 hodin 

 
 
Přítomni: Pavel Jirka, Vladimír Homolka, Dana Školníková, Pavlína Škodová, Ing. Anna Suková, Kateřina 

Jedináková 
 
Nepřítomni - omluveni:, Jiří Škoda, Jiří Dörner, Vladimír Elcner 
 
 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání zastupitelstva obce Borová (dále „zastupitelstvo“) zahájil v 18.02 hodin starosta obce p. 
Pavel Jirka („dále „předsedající“). 

 
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) konstatoval, ţe 

je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů, takţe 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 moţnost 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 6     Proti 0   Zdrţeli 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 30.11.2017 do 7.12.2017, čímţ byla splněna zákonná povinnost 
jeho zveřejnění nejméně 7 dnů před zasedáním ZO.  

 
Předsedající moţnost 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. Zahájení 
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 



 

4. Schválení zadání výběrového řízení na dodavatele služeb k veřejné zakázce „Úprava okolí 
kaple Božského Srdce Páně v Borové“ 

5. Plán inventur a příkaz k provedení inventarizace za rok 2017 
6. Rozpočtové provizorium na rok 2018 
7. Nákup výpočetní techniky 
8. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova KHK na akci „Úprava okolí kaple 

Božského Srdce Páně v Borové - dlážděné plochy“ 
9. Poskytnutí daru TJ Sokol Borová a SDH Borová 
10. Diskuse 
11. Závěr 

 
Výsledek hlasování:  
Pro 6    Proti 0    Zdrţeli se 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
4. Schválení zadání výběrového řízení na dodavatele služeb k veřejné zakázce „Úprava okolí 

kaple Božského Srdce Páně v Borové“ 
 
S ohledem na odstoupení vítězného dodavatele v předchozím výběrovém řízení a nedostatku času 

na realizaci z důvodu nutnosti dalšího schvalovacího procesu bylo předchozí výběrové řízení zrušeno 
v celém rozsahu. Dokumentace byla firmou DABONA s.r.o. Rychnov nad Kněţnou přepracována pro 
nové VŘ s termínem realizace na jaře roku 2018. 

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

návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zadávací dokumentaci a vyhlášení výběrového řízení na 
dodavatele služeb k veřejné zakázce „Úprava okolí kaple Božského Srdce Páně v Borové“.  

Výsledek hlasování:  
Pro  6    Proti  0    Zdrţeli se  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 
 

* * * 
 

5. Plán inventur a příkaz k provedení inventarizace pro rok 2017 
 
Předsedající zastupitelstvu předloţil k projednání Plán inventur pro rok 2017 a příkaz k provedení 

inventarizace. Inventarizace majetku obce za rok 2017 proběhne v měsících prosinec 2017 aţ leden 
2018. 

 
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K návrhu 

programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje plán inventur a příkaz k provedení inventarizace pro rok 
2017 podle návrhu. 

Výsledek hlasování:  
Pro  6    Proti  0    Zdrţeli se  0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
 

* * * 
 
 
 
 



 

 
6. Rozpočtové provizorium na rok 2018 

 
Vzhledem k tomu, ţe dosud nebyl sestaven rozpočet hospodaření obce na rok 2018, bude obec 

hospodařit v roce 2018 podle rozpočtového provizoria. 
 
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K návrhu 

programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2018 ve výši 1/12 
schváleného rozpočtu roku 2017, tedy ve výši 213.650 Kč na měsíc. 

Výsledek hlasování:  
Pro  6    Proti  0    Zdrţeli se  0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
 

* * * 
 

7. Nákup výpočetní techniky 

 
Výpočetní technika na obecním úřadu dosluhuje, dva z počítačů byly pořízeny v roce 2009 a dříve, 

chybí odpovídající zabezpečení a ochrana. S ohledem na blíţící se nástup pravidel EU na ochranu 
osobních údajů (tzv. GDPR) od května 2018 bylo nutno vybavení úřadu přehodnotit. Proto byl zakoupen 
jeden stolní počítač + licence MS Office a multifunkční zařízení. 

 
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K návrhu 

programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje nákup stolního počítače včetně licence Microsoft Office a 
multifunkčního zařízení jako vybavení obecního úřadu Borová. 

Výsledek hlasování:  
Pro  6    Proti  0    Zdrţeli se  0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 
 

* * * 
 

8. Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova KHK na akci „Úprava okolí kaple 
Božského Srdce Páně v Borové - dlážděné plochy“ 
 
Společností green4plan s.r.o. byla zpracována projektová dokumentace na úpravu zpevněných ploch 

okolo kaple. V současné době je vypsán Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dotační titul 
v Programu obnovy venkova, který by bylo moţno na tuto akci vyuţít. Max. výše podpory činí 1,5. mil. Kč, 
resp. 50% způsobilých výdajů. 

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

návrhy či připomínky nebyly vzneseny. 
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu 18POV01 
Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje na akci „Úprava okolí kaple Božského Srdce 
Páně v Borové - dlážděné plochy“.  

Výsledek hlasování:  
Pro  6    Proti  0    Zdrţeli se  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
* * * 



 

 

9. Poskytnutí daru TJ Sokol Borová a SDH Borová  
 
Předsedající navrhl poskytnutí daru ve výši 5000 Kč místním spolkům TJ Sokol Borová a SDH 

Borová za aktivní přístup a přínos k získání ceny hejtmana Královéhradeckého kraje za obnovu a 
udrţování venkovských tradic v krajském kole soutěţe Vesnice roku 2017.  

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

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje poskytnutí daru ve výši 5000 Kč TJ Sokol Borová a 5000 Kč 
SDH Borová.  

Výsledek hlasování:  
Pro  6    Proti  0    Zdrţeli se  0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 

* * * 
 

 
10. Diskuze  
 
Činnost obecního úřadu 
 

 byl podán podnět na prohlášení lípy „Trhovky“ památným stromem, odbor ţivotního prostředí 
poţaduje kulturnější okolí stromu, bude nutno projednat se ZEPO Bohuslavice a ideálně 
projektanty, kteří by okolí stromu navrhli 

 probíhá jednání a návrh opravy místní komunikace v úseku přibliţně od čp. 69 na křiţovatku nad 
čp. 15 včetně opravy či vybudování nové opěrné zdi u čp. 68 a doplnění veřejného osvětlení; 
pokud se vše podaří, měla by být podána ţádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj 

 k datu 1.1.2018 proběhne aktualizace údajů o vlastnictví psů – na webu obce a na OÚ bude 
k dispozici nová registrační karta psa, tuto vyplní a odevzdají všichni, kdo psy v obci vlastní, i ti, 
kteří přihlášky v pořádku, a dojde ke sjednocení registračních karet. 

 MERLO – nově kaţdý, kdo bude mít o práce tímto strojem zájem, vyplní ţádost na webu obce 
nebo přímo na OÚ a nechá si ji potvrdit starostou nebo místostarostou. Takto potvrzenou ţádost 
pak předloţí obsluze Merla, která po provedení prací doplní počet motohodin (MTH) podle 
počítadla stroje a počet MTH odpracovaných na akci. Nově se platí první ½ MTH 300 Kč, poté je 
účtována kaţdá ¼ MTH 150 Kč. Ţádost bude mít ţadatel ve dvou vyhotoveních, jedno zůstane 
ţadateli a druhé odevzdá obsluha MERLA na OÚ. Platbu provede ţadatel podle pokynů, které 
budou součástí ţádosti. 

 GDPR – platnost od května 2018, povinnost provést interní audit, povinnost mít pověřence, který 
má v oboru zkušenosti, příp. vzdělání, preferováni jsou advokáti, budou hlídat, abychom nakládali 
s osobními údaji podle směrnic EU, minimální náklady na takového pracovníka jsou odhadovány 
na cca 100.000 Kč/rok, nic tím bohuţel neuděláme. 

 volba prezidenta 12. a 13.1.2018 – volební místnost kancelář Obecního úřadu, není moţno 
v salónku KD je Myslivecký ples, příp. II. kolo volby 26.1. a 27.1.2018 bude v salónku KD 

 
* * * 

 
11. Závěr 
 

 pozvání na adventní koncert v neděli 10.12.2017 v 16:00 hodin v kapli BSP Borová 
 pozvání na plesy (Myslivecký 12.1.2018, Hasičský 23.2.2018), Dětský karneval 18.2.2018 
 přání hezkých svátků a všeho nejlepšího do roku 2018 

 
Předsedající ukončil jednání zastupitelstva dne 7.12.2017 v 18:25 hodin. 
 
Přílohy zápisu: 
 
Příloha č. 1 - prezenční listina 
Příloha č. 2 – pozvánka na zasedání + program 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 7.12.2017 



 

 
 
 
Zapisovatel: Ing. Anna Suková ........................................ dne ................................   
 
 
Ověřovatelé: Kateřina Jedináková ........................................ dne ................................ 
   
 
  Pavlína Škodová ......................................... dne ................................. 
 

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


