
 

 

Obec Borová 

Zastupitelstvo obce Borová 
 

 
Zápis 

ze zasedání zastupitelstva obce Borová 

konaného dne 24.10.2019 v 18.00 hodin 

 
 
Přítomni: Bc. Pavel Jirka, Vladimír Elcner,, Pavlína Balcarová, Petr Bubeníček, Jiří Dörner, Ing, Anna 

Suková, Luboš Balcar, Ing. Marek Ambrož 
 
Nepřítomni - omluveni: Kateřina Zelená (pracovní povinnosti) 
 
 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
 Zasedání zastupitelstva obce Borová (dále „zastupitelstvo“) zahájil v 18.03 hodin starosta obce p. 
Pavel Jirka („dále „předsedající“). 

 
 Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) konstatoval, 
že je přítomno 8 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. Pavlínu Balcarovou a p. Marka Ambrože, 
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. Pavlínu Balcarovou a  p. Marka Ambrože, 
zapisovatelkou Ing. Annu Sukovou.  

 
Výsledek hlasování:    
Pro 8     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 16.10.2019 do 24.10.2019. Zveřejněním v tomto období byla 
splněna zákonná povinnost jeho zveřejnění nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva.  
 
 Předsedající navrhuje doplnění programu o tyto body:  
- zrušení usnesení č. 7 ze dne 14.3.2019, kterým byli starosta a místostarosta obce jmenováni určenými 
zastupiteli pro jednání ve věcech pořízení nového územního plánu obce Borová, neboť oprávněnou 
osobou musí být pouze jedna osoba 
- jmenování jednoho určeného zastupitele oprávněného jednat ve věci pořízení nového územního plánu 
obce Borová 
 
 Předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K návrhu programu nebyly 
vzneseny další návrhy na doplnění. 



 

 

Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje program zasedání v tomto znění: 
 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu 

4. Vyhlášení záměru prodeje pozemku 

5. Schválení zpracovatele nového územního plánu obce Borová 

6. Zrušení usnesení č. 7 ze dne 14.3.2019 o jmenování určených zastupitelů pro jednání ve věci 
pořízení nového územního plánu obce Borová 

7. Jmenování určeného zastupitele oprávněného jednat ve věci pořízení nového územního plánu 
obce Borová 

8. Informace obecního úřadu 

9. Diskuse 

10. Závěr 
 

Výsledek hlasování:  
Pro 8 
    Proti 0    Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

4. Vyhlášení záměru prodeje pozemku  

 Jedná se o vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 71/5, k.ú. Borová, o výměře 845 m2, který 
vznikl rozdělením pozemku p.č. 71/1 již v roce 2011 a není pro obec žádným způsobem využitelný. 
Nejnižší možná kupní cena se stanovuje na 42 250 Kč. 

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

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 71/5, k.ú. Borová, o 
výměře 845 m2, za částku nejméně 42 250 Kč.  

Výsledek hlasování:  
Pro  8    Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
* * * 

 
5. Schválení zpracovatele nového územního plánu obce Borová 

 Byla provedena poptávka na zpracovatele nového územního plánu obce Borová, celkem bylo 
osloveno šest autorizovaných osob s přesnými požadavky na zpracování cenové nabídky. Byly doručeny 
čtyři nabídky, jedna omluva a jedna z oslovených osob na poptávku nereagovala. Po přezkoumání 
nabídek, kdy ve všech případech byly splněny požadavky zadavatele, byl vybrán zpracovatel s nejnižší 
cenovou nabídkou, která činí 209 330 Kč včetně DPH. Tímto zpracovatelem je Ing. arch. Karel Novotný, 
IČO 44385803, sídlem Brožíkova 1684, Hradec Králové 

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

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje jako zpracovatele nového územního plánu obce Borová Ing. 
arch. Karla Novotného, IČO 44385803, sídlem Brožíkova 1684, Hradec Králové. 



 

 

Výsledek hlasování:  
Pro  8     Proti  0    Zdrželi se  0 

 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 
* * * 

 
6. Zrušení usnesení č. 7 ze dne 14.3.2019 o jmenování určených zastupitelů pro jednání ve 

věci pořízení nového územního plánu obce Borová 

 

 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 ruší usnesení č. 7 ze dne 14.3.2019 o jmenování určených 
zastupitelů pro jednání ve věci pořízení nového územního plánu obce Borová.  

 

Výsledek hlasování:    
Pro 8    Proti 0   Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

7. Jmenování určeného zastupitele pro jednání ve věci pořízení nového územního plánu obce 
Borová  

 
 V souvislosti s přípravou nového územního plánu obce je třeba zvolit pouze jednu osobu, která 

jménem obce bude v této věci jednat. Navržen je starosta obce p. Pavel Jirka. 
 
 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 určuje a schvaluje starostu obce p. Pavla Jirku jako určeného 
zastupitele oprávněného jednat jménem obce Borová ve věci pořízení nového Územního plánu 
obce Borová.  

 

Výsledek hlasování:    
Pro 8    Proti 0   Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
8. Informace obce:  

  

• umístění odpadkového koše na psí exkrementy u cesty okolo kaple - prosíme o úklid 
exkrementů, jde o frekventovanou cestu, prostor okolo kaple byl upraven a odpad po psech 
zejména větších plemen prostor hyzdí - děkujeme za pochopení 

• bylo dokončeno okolí kaple, opraveny schody, natřeny dveře a zčásti byl opraven a obložen sokl 
kaple. V příštím roce bude dokončen sokl a odvodnění střechy v severní části kaple, tzn. že bude 
do země uloženo potrubí, do něhož budou napojeny svody ze střechy. Prozatím je třeba parkovat 
mimo prostor kaple. 

• odvoz bioodpadu bude prodloužen do opadání listí, jakmile dojde ke zhoršení počasí a 
problémům s přemísťováním a uložením tohoto odpadu, bude sběr ukončen 

• probíhají práce na tvorbě rozpočtu na rok 2020, bude schvalován před koncem roku 
• prodloužení termínu pro podání návrhů a připomínek k územnímu plánu do 15.11.2019. Protože 

byl vybrán projektant ÚP, budou bezodkladně ve spolupráci s odborem výstavby a územního 
plánování Městského úřadu v Náchodě započaty práce na jeho zhotovení. 



 

 

• upozornění na termín úhrady poplatků do 31.12.2019, od 1.1.2020 se sazba zvyšuje v souladu s 
vyhláškami obce 

• od 1.1.2020 nastává pro obec povinnost sběru jedlých olejů a tuků (pouze těchto!!!) - tyto nejprve 
v domácnosti uložíte do PET lahví a poté uzavřenou PET láhev vložíte do nádoby určené pro 
tento sběr. Ještě bude upřesněno, zda nádoba bude volně přístupná nebo uzavřena v areálu KD 
u kontejnerů na směsný odpad. V žádném případě nelze oleje vylévat pouze do připravené 
nádoby (popelnice).  

• do konce října 29.10.2019 běží poptávka cenové nabídky na projekt na rekonstrukci kulturního 
domu, budou-li nabídky, schvalování proběhne na zasedání před koncem letošního roku 

 
 Pozvánky na akce: 
 

• 1.11. od 17:30 až 18:00 hodin Borovské strašidlení, start v parku u kaple 
• 1.12.2019 rozsvícení Vánočního stromu u kaple, čas bude upřesněn 
• 7.12.2019 v 16:00 hodin Adventní koncert, zpívá Marcela Březinová 

 
* * * 

 
9. Diskuze 

  

• Konstatování, že okolí kaple se i přes počáteční pochybnosti povedlo 

• K záměru prodeje pozemku – zda by nebylo lepší využití např. pro stavbu garáží apod., bylo 
vysvětleno, že vzhledem k charakteru pozemku žádné využité není možné, nachází se 
v bezprostřední blízkosti vodního toku a je veden jako vodní plocha 

 
* * * 

 
10. Závěr 

 
 Zasedání bylo ukončeno dne 24.10.2019 v 18:25 hodin. 
 
 
Přílohy zápisu: 
 
Příloha č. 1 - prezenční listina 
Příloha č. 2 - pozvánka na zasedání + program 
Příloha č. 3 - výpis usnesení  
 
Zápis byl vyhotoven dne: 26.10.2019 
 
Zapisovatel: Ing. Anna Suková ........................................ dne ................................   
 
Ověřovatelé: Pavlína Balcarová ........................................ dne ................................ 
 
  Marek Ambrož  ......................................... dne ................................. 
 
Starosta: Bc. Pavel Jirka  ……………………………. dne ……………………… 
 


