
Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová

konaného dne 3.9.2020 v  18:00 hodin

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

Nepřítomni - omluveni: Ing. Marek Ambrož

1. Zahájení zasedání zastupitelstva  

Zasedání zastupitelstva obce Borová (dále „zastupitelstvo“) zahájil v 18.04 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.  Kateřinu  Zelenou  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.  Kateřinu  Zelenou  a  p.  Pavlínu  
Balcarovou, 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 27.8.2020 do 3.9.2020. 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. Vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu
5. Prodej nakladače MERLO
6. Smlouva o umístění zařízení pro poskytování internetu s Policií ČR na stožáru v Dobrošově



7. Nákup vybavení do pohostinství
8. Smlouva o poskytnutí služby - dovoz obědů
9. Informace obecního úřadu
10. Diskuse
11. Závěr

Výsledek hlasování: 
Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

* * *

4. Vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku z pobytu  

Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení a sazba poplatku je stanovena ve výši 
20 Kč za osobu za každý den pobytu.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Borová č. 1/2020, o míst-
ním poplatku z pobytu. 

Výsledek hlasování: 
Pro  8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

* * *

5. Prodej nakladače MERLO  

Nabídka prodeje byla zveřejněna na inzertních serverech, nabídek bylo několik, nejvyšší byla 430 
000 Kč, za tuto cenu byl stroj prodán obci Svratouch v Pardubickém kraji.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje prodej nakladače zn. MERLO za částku 430 000 Kč obci  
Svratouch, IČO 00271004, sídlem Svratouch 290, 539 42 Svratouch. 

Výsledek hlasování: 
Pro  8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

* * *

6. Smlouva  o  umístění  zařízení  pro  poskytování  internetu  s  Policií  ČR  na  stožáru   
v     Dobrošově  

Z důvodu končící smlouvy o umístění zařízení pro poskytování internetu na stožáru Policie ČR v 
Dobrošově  byla  sjednána smlouva  nová s  účinností  od  1.10.2020 do 30.9.2028.  Náklady  spojené  s 
provozem zařízení činí 12 000 Kč bez DPH ročně za umístění zařízení a 3 400 Kč včetně DPH za elek-
trickou energii.

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



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  obce  Borová  schvaluje  uzavření  smlouvy  č.j.:KRPH-53213/ČJ-2020-0500MN  o  
umístění zařízení na stožáru a v technologickém kontejneru PČR na stanovišti Dobrošov a pově-
řuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování: 
Pro 8  Proti 0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

* * *

7. Nákup vybavení do pohostinství  

V souvislosti s rekonstrukcí prostor pohostinství byla projednána možnost koupě nového nábytku. 
, kdy by se jednalo o dřevěné židle z masivního buku a stoly v rozměru 120 x 80 cm. Jako nejvhodnější 
byl vybrán model PAYSANE. Nejnižší nabídka byla od společnosti Technotrade CR s.r.o. Vrhaveč, Kla-
tovy, kde židle vyšla na 856 Kč, když ostatní nabídky byly nejméně o 100 Kč na židli vyšší. Celkový ná-
klad na 40 ks židlí a 8 ks stolů činí 55 167,53 Kč.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje nákup 40 ks židlí masivních bukových židlí PAYSANE a 8 ks  
stolů v ceně 55 167,53 Kčod společnosti Technotrade CR s.r.o., IČO 05875633, sídlem Vrhaveč 95,  
339 01 Vrhaveč.

Výsledek hlasování:   
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

* * *

8. Smlouva o poskytnutí služby - dovoz obědů  

S ohledem na vysoké náklady obce spojené s dovozem obědů pro občany bude tato služba od 
září 2020 poskytována pouze na základě smlouvy o poskytnutí služby, která bude uzavřena na dobu neu-
rčitou s každým zájemcem a služba bude poskytována za úplatu. Nyní je úhrada za dovoz obědů na 
jednu adresu nastavena na 10 Kč za jeden dovoz. Zastupitelstvo obce interním nařízením stanoví okruh 
osob, které budou od úhrady za službu osvobozeny, zejména osoby ve starobním nebo invalidním důcho-
du, které jsou v obci přihlášeny k trvalému pobytu.

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 Smlouvu o poskytnutí služby za úplatu a její uzavření s kli-
enty v souvislosti s dovozem obědů od externího dodavatele.

Výsledek hlasování:   
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

* * *

9. Informace obce: 

 kompenzační bonus v souvislosti s Covidem a s ním spojeným výpadkem příjmů ze státního roz-
počtu byl obci vyplacen ve výši 1 250 Kč na trvale žijící osobu



 začíná příprava rozpočtu na rok 2021
 dne 9.9.2020 proběhne velká kolaudace opravené komunikace v úseku Rokole - Borová
 v neděli 27.9.2020 v 16:00 hodin se uskuteční v kapli koncert (nejen) duchovní hudby
 ve dnech 2.10. a 3.10.2020 se uskuteční volby do krajského zastupitelstva
 kůrovec v obecních lesích - obec nabízí samovýrobu napadených stromů jako palivového dříví,  

bude rozděleno podle zájmu, cena je stanovena na 250 Kč do obvodu kmene do 100 cm, na 350 
Kč nad 100 cm obvodu kmene ve 130 cm, nyní bude přidělováno do 5 stromů na žadatele, v pří-
padě nižšího zájmu a přebytku napadených stromů může být počet stromů na žadatele navýšen.

 dokončují se terénní úpravy okolí kaple - prosíme NEVSTUPOVAT a NEVJÍŽDĚT do upravených 
míst,  tato  místa  jsou  ohraničena  páskou,  bude  ohraničeno  dlouhodobě  z  důvodu  zhutnění 
podkladu, zatravnění a růstu travního porostu

* * *

10. Diskuze

 ohledně dovozu obědů - uvedeno výše v textu, každý žadatel obdrží písemný návod k postupu
 žádost o úpravu osvětlení v autobusové zastávce z důvodu nečitelnosti textu jízdních řádů in-

tenzivním světlem - bude upraveno

* * *

11. Závěr  

Zasedání bylo ukončeno dne 3.9.2020 v 18:39 hodin.

Přílohy zápisu:

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

Zápis byl vyhotoven dne: 3.9.2020

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

Ověřovatelé: Kateřina Zelená ........................................ dne ................................

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

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


