
 

 

Obec Borová 

Zastupitelstvo obce Borová 
 

 
Zápis 

ze zasedání zastupitelstva obce Borová 

konaného dne 12.3.2020 v 18:00 hodin 

 
 
Přítomni: Bc. Pavel Jirka, Vladimír Elcner, Petr Bubeníček, Ing, Anna Suková, Luboš Balcar, Ing. Marek 

Ambrož 
 
Nepřítomni - omluveni: Pavlína Balcarová, Jiří Dörner, Kateřina Zelená 
 
 

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 6 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. Petra Bubeníčka a p. Luboše Balcara, 
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. Petra Bubeníčka a p. Luboše Balcara, 
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 5.3.2020 do 12.3.2020. Zveřejněním v tomto období byla splněna 
zákonná povinnost jeho zveřejnění nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva.  
 
 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. Závěrečný účet obce Borová za rok 2019 



 

 

5. Účetní závěrka obce Borová za rok 2019 

6. Dohody o provedení práce zastupitelů obce 

7. Podání žádosti o převod pozemků p.č. 730/10, 730/12, 730/13 a části p.č. 730/1 z vlastnictví 
Královéhradeckého kraje do majetku obce 

8. Informace obecního úřadu 

9. Diskuse 

10. Závěr 

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

* * * 
 

4. Závěrečný účet obce Borová za rok 2019  

  
 Příslušné dokumenty vztahující se k závěrečnému účtu obce za rok 2019 byly zveřejněny na 

úřední i elektronické desce obce v době od 26.2.2020 do 12.3.2020. Tím byla splněna podmínka jejich 
zveřejnění nejméně 15 dnů před jejich projednáním zastupitelstvem obce. Hospodaření obce v roce 2019 
bylo ukončeno příjmy ve výši 3 167 386,24 Kč a výdaji ve výši 3 347 957,74 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 2019 společně se 
zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad.  

Výsledek hlasování:  
Pro  6    Proti  0    Zdrželi se  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 
* * * 

 
5. Účetní závěrka obce Borová za rok 2019 

  
 Příslušné dokumenty vztahující se k závěrečnému účtu obce za rok 2019 byly zveřejněny na 
úřední i elektronické desce obce v době od 26.2.2020 do 12.3.2020. Tím byla splněna podmínka jejich 
zveřejnění nejméně 15 dnů před jejich projednáním zastupitelstvem obce.  

 Před hlasováním předsedající dal 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 2019 s vyjádřením 
souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Výsledek hlasování:  
Pro  6     Proti  0    Zdrželi se  0 

 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 
* * * 

 
 
 



 

 

6. Dohody o provedení práce zastupitelů obce 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje uzavření dohody o provedení práce se členem 
zastupitelstva obce Borová p. Ing. Markem Ambrožem na úseku údržby a oprav majetku obce 
včetně odborných činností z oboru elektrotechniky. 

 

Výsledek hlasování:    
Pro 6    Proti 0   Zdrželi se 0 
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

7. Podání žádosti o převod pozemků p.č. 730/10, 730/12, 730/13 a části p.č. 730/1 z vlastnictví 
Královéhradeckého kraje do majetku obce 

 
 Předmětem žádosti jsou pozemky okolo hlavní komunikace v obci (č. III/28526), důvodem podání 

žádosti o převod těchto pozemků do majetku obce je záměr vybudovat na těchto pozemcích chodníky. 
Pozemek p.č. 730/1 je součástí komunikace a bylo by nutno z něho vyčlenit travnatou část podél 
pozemku sousedícího s venkovním areálem kulturního domu. 

 
 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 podání žádosti o převod pozemků p.č. 730/10, 730/12, 
730/13 a části p.č. 730/1 z vlastnictví Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Borová. 

 

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

 
* * * 

 
8. Informace obce:  

  
• probíhají projektové práce na objektu kulturního domu 
• probíhá rekonstrukce pohostinství - zatím bez kuchyně, výmalba, elektrorozvody, nový barový 

pult, výměna podlahové krytina ad. 
• byly započaty úpravy prostor pódia v sále kulturního domu - stěny, strop, osvětlení, podlahové 

krytiny ad. 
• v letošním roce je plánováno pokácení smrků v areálu kulturního domu - důvodem je bezpečnost, 

jde o samostatně rostoucí stromy, které již značně přerostly výšku KD a zároveň mají mělký 
kořenový systém, takže v případě silnějšího poryvu větru reálně hrozí jejich vyvrácení a pád na 
budovu a mezi osoby, které se mohou v areálu pohybovat v průběhu různých akcí 

• probíhá přeregistrace psů - prosíme o dodání vyplněných karet v co nejkratším termínu 
• Koronavirus Covid-19 - informace nad rámec médií jsou zveřejňovány na webu obce, kde je 

odkaz na stránky kraje 
• kulturní a jiné akce - nejbližší by mělo být Posezení nad kronikou 26.4.2020 - uvidíme, jaký bude 

vývoj současné situace s koronavirem, zda se akce bude konat 
• připravují se Borovské hry, tentokrát na Slovensku v termínu 26. - 28.6.2020 

 
* * * 

 
9. Diskuze 

  
• Urgence vyřešení stékání vody v zimních měsících na silnici od zadní brány zemědělského 

družstva, namrzá a je to nebezpečně – je řešeno, návrh řešení přednesen zastupiteli p. 
Bubeníčkem a p. Balcarem, bude realizováno v průběhu roku 



 

 

• Výtka k totálně nezvládnuté zimní údržbě obce – na cestách se držela vrstva sněhu, zatímco na 
České Čermné byly čisté silnice – diskuze, žádný návrh nebyl nikým prezentován, v zimě zřejmě 
budeme muset se sněhem počítat 
 

* * * 
 

10. Závěr 
 

Zasedání bylo ukončeno dne 12.3.2020 v 18:40 hodin. 
 
 
Přílohy zápisu: 
 
Příloha č. 1 - prezenční listina 
Příloha č. 2 - pozvánka na zasedání + program 
Příloha č. 3 - výpis usnesení  
 
Zápis byl vyhotoven dne: 20.3.2020 
 
 
 
 
Zapisovatel: Ing. Anna Suková ........................................ dne ................................ 
 
Ověřovatelé: Petr Bubeníček  ........................................ dne ................................ 
 
  Luboš Balcar  ......................................... dne ................................. 
 
Starosta: Bc. Pavel Jirka  ……………………………. dne ……………………… 


