
Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová
konaného dne 11.6.2020 v  18:00 hodin

Přítomni: Bc. Pavel Jirka, Vladimír Elcner, Petr Bubeníček, Ing, Anna Suková, Luboš Balcar, Ing. Marek 
Ambrož, Pavlína Balcarová, Jiří Dörner, Kateřina Zelená

Nepřítomni - omluveni: - - - 

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 9 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.  Pavlínu  Balcarovou, 
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. Pavlínu Balcarovou,  
zapisovatelkou Ing. Annu Sukovou. 

Výsledek hlasování:   
Pro 9 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 4.6.2020 do 11.6.2020. 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. Schválení dodavatele stavebních prací v pohostinství
5. Schválení dodavatele podlahářských prací v pohostinství
6. Přijetí dotace na rozšíření řidičského oprávnění pro člena JSDH Borová



7. Podání žádosti o prodloužení smlouvy o umístění zařízení pro internet na stožáru Policie ČR  
v České Čermné

8. Zařazení území obce Borová do územní působnosti MAS Pohoda venkova, z.s.
9. Informace obecního úřadu
10. Diskuse
11. Závěr

Výsledek hlasování: 
Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

* * *

4. Schválení dodavatele stavebních prací v     pohostinství  

Na základě výběrového řízení na dodávku stavebních prací v prostorách místního pohostinství 
byla ze tří nabídek vybrána jako nejlevnější nabídka p. Zdeňka Nýče, IČO 18858091, Nemocniční 524, 
Náchod, s nabídkovou cenou 66 610 Kč.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje jako dodavatele stavebních prací v pohostinství na adrese  
Borová 32 p. Zdeňka Nýče, IČO 18858091, Nemocniční 524, Náchod, s nabídkovou cenou 66 610  
Kč.

Výsledek hlasování: 
Pro  8 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 3 bylo schváleno

* * *

5. Schválení dodavatele podlahářských prací v pohostinství  

Na základě výběrového řízení na dodávku podlahářských prací v prostorách místního pohostin-
ství byla ze tří nabídek vybrána jako nejvhodnější nabídka firmy Stavre Dupenovski, Podlahářství Stav-
ros, IČO 65214609, Vodní 32, Trutnov, s nabídkovou cenou 79 527 Kč.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje jako dodavatele podlahářských prací v pohostinství na ad-
rese Borová 32 firmu Stavre Dupenovski, Podlahářství Stavros, IČO 65214609, Vodní 32, Trutnov,  
s nabídkovou cenou 79 527 Kč. 

Výsledek hlasování: 
Pro 9  Proti 0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

* * *

6. Přijetí dotace na rozšíření řidičského oprávnění pro člena JSDH Borová  

Žádost o dotaci z prostředků Královéhradeckého kraje byla podána počátkem ledna 2020, po-
skytnuta byla částka 10 000 Kč, Jedná se o účelovou dotaci pro člena jednotky SDH Borová na rozšíření 
řidičského oprávnění ze skupiny B na skupinu C.

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



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  obce  Borová  schvaluje  přijetí  dotace  ve  výši  10  000  Kč  z  prostředků  
Královéhradeckého  kraje  na  rozšíření  řidičského  oprávnění  ze  skupiny  B  na  skupinu  C  pro  
jednoho člen jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Borová. 

Výsledek hlasování:   
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

* * *

7. Podání žádosti o prodloužení smlouvy o umístění zařízení pro internet na stožáru Policie   
ČR v     České Čermné  

V září  letošního  roku  končí  platnost  smlouvy  s  Policií  ČR,  KŘP Královéhradeckého kraje,  o 
umístění zařízení pro poskytování internetu na stožáru v České Čermné. Pokud k tomu nedojde, stávající 
internetové připojení v obci přes firmu Goldware již nebude fungovat.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K ná-
vrhu programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje podání žádosti  Krajskému ředitelství  policie Královéhra-
deckého kraje o prodloužení smlouvy o umístění zařízení pro internet na stožáru Policie ČR v Čes-
ké Čermné.

Výsledek hlasování:   
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

* * *

8. Zařazení území obce Borová do územní působnosti MAS Pohoda venkova, z.s.  

Místní akční skupina Pohoda venkova, z.s., požádala o zařazení území obce Borová do územní 
působnosti MASky na další programové období let 2021 až 2027. Zařazení území umožňuje čerpání fi-
nančních prostředků cestou tohoto spolku z různých fondů nejen obcím, ale i dalším subjektům (firmám 
apod.) působících na území obce, které je v MAS zařazeno.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zařazení území obce Borová do územní působnosti MAS  
Pohoda venkova, z.s. na programové období let 2021 až 2027.

Výsledek hlasování: 
Pro  9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno

* * *

9. Informace obce: 

 probíhají projektové práce na objektu kulturního domu
 dokončuje se rekonstrukce pohostinství - zatím bez kuchyně, výmalba, elektrorozvody, nový ba-

rový pult, výměna podlahové krytina ad.
 probíhá přeregistrace psů - pokud ještě někdo nedodal vyplněné registrační karty, učiňte tak co 

nejdříve, nejpozději do 30.6.2020



 v souvislosti s Covid-19 jsou zatím zrušeny v obci všechny akce, nebude se tedy konat dětský 
den ani Borovské hry na Slovensku, ty se na Slovensku uskuteční v příštím roce

 od 1.9.2020 bude nový způsob objednávání rozvozu obědů - zájemci budou žádat přímo obecní  
úřad, bude sepsána smlouva a za dovoz bude účtován mírný poplatek, od kterého bude zřejmě 
určitá skupina osvobozena, detaily budou ještě doladěny. K tomuto kroku nás přiměly značné ná-
klady, které dovoz obědů obci přináší, cca 45 000 Kč za rok

 v současné době probíhá v obci vytyčování hranic pozemků s tím, některé pozemky zřejmě bu-
dou nabídnuty k prodeji jako pozemky stavební - z toho vyplývá, že bude smluvně dána pod-
mínky výstavby tak, aby se pozemky nedostaly do rukou spekulantů a hlavně aby přivedly do 
obce další trvale žijící občany

 pozemky pro chodníky - převod do majetku obce byl ze strany Údržby silnic KHK jako správce 
těchto pozemků předběžně schválen, došlo k přidání dalšího pozemku podél hlavní silnice, v 
rámci vytyčování hranic pozemků byl zástupce ÚS KHK přítomen a tak bylo zároveň odsouhla-
seno a provedeno vytyčení travnatého pozemku u silnice vedle KD. Nyní by měl převod schválit  
kraj a pak by převodu nic nemělo bránit.

 snížení rozpočtu na rok 2021 - podle současných informací by mělo v roce 2021 dojít ke snížení 
rozpočtu obce o částku cca 300 000 Kč, e to v souvislosti  s Covidem a kompenzacemi podnika-
telům, toto se však může dále měnit, nicméně s tímto propadem budeme muset počítat v rámci  
dalších investic

 suť z Frančákova je uložena pro další využití na obecním pozemku u rybníka, v případě zájmu si  
občané mohou volně odebrat podle potřeby - naopak platí ZÁKAZ ukládání dalšího odpadu

 sběr kovů pod KD - bude se sbírat pouze čistý kov bez dalších příměsí, který bude po-
stupně odvážen, pod KD se nebudou vybírat a ukládat žádné elektrospotřebiče, které patří  
do zpětného odběru, tyto je možno odevzdávat 2x ročně v době svozu nebezpečných od-
padů - toto opatření bylo přijato po poslední zkušenosti s odvozem, kdy za 5 tun odpadu obdrže-
la obec cca 1 000 Kč, toto je zapříčiněno i velkým podílem netříděného odpadu, jak je zmíněno 
výše

* * *

10. Diskuze

 dotaz na úseky plánovaných chodníků - od zatáčky u bývalého VAKu k napojen pěšiny v parku u 
kaple, konkrétní úseky se budou řešit až po převodu pozemků z kraje na obec

 diskuze okolo pozemků, které jsou nyní zaměřovány a zřejmě budou v budoucnu nabízeny k 
prodeji, zejména u koupaliště - po zasedání proběhlo jednání zastupitelstva a občanů na místě, 
řešen byl zejména prostor pro parkování vozidel a pro otáčení větších vozidel, 

* * *

11. Závěr  

Zasedání bylo ukončeno dne 11.6.2020 v 18:55 hodin.

Přílohy zápisu:

Příloha č. 1 - prezenční listina
Příloha č. 2 - pozvánka na zasedání + program
Příloha č. 3 - výpis usnesení 

Zápis byl vyhotoven dne: 17.6.2020

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

Ověřovatelé: Petr Bubeníček ........................................ dne ................................

Pavlína Balcarová ......................................... dne .................................

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


