
Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová
konaného dne 3.12.2020 v  18:00 hodin

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

Nepřítomni - omluveni: - - - 

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 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.  Pavlínu  Balcarovou  a  p.  Petra  Bubeníčka, 
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. Petra Bubeníčka,  
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 26.11.2020 do 3.12.2020. 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. Rozpočet obce Borová na rok 2021
5. Plán inventur a příkaz k provedení inventarizace za rok 2020
6. Schválení projektanta rekonstrukce objektu čp. 45 a objednávky projektových prací



7. Bezúplatný převod (přijetí  daru)  pozemků p.č.  730/9,  730/10,  730/11,  730/12,  730/13,  730/14  a  
730/15 z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Borová

8. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 113/1 k.ú. Borová
9. Finanční dar pro Hospic Anežky České Červený Kostelec z rozpočtu obce na rok 2021
10. Finanční dar Českému svazu včelařů Náchod z rozpočtu obce na rok 2021
11. Poskytnutí dotace pro SDH Borová z rozpočtu obce na rok 2020
12. Poskytnutí dotace pro TJ Sokol Borová z rozpočtu obce na revitalizaci tenisového kurtu
13. Informace obecního úřadu
14. Diskuse
15. Závěr

Výsledek hlasování: 
Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

* * *

4. Rozpočet obce Borová na rok 2021  

Návrh rozpočtu obce Borová na rok 2021 byl  v souladu s ustanovením § 11 odst.  3.  zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn na úřední desce 
obce Borová a způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední  desce obce v období  od 
17.11.2020 do 3.12.2020. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 byl sestaven jako schodkový s příjmy ve výši 
2,980.200  Kč a  výdaji  ve  výši  3,145.200  Kč.  Rozdíl  mezi  příjmy  a  výdaji  bude  financován z  vlastních  
prostředků obce.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje rozpočet obce Borová na rok 2021 jako schodkový s pří-
jmy  ve výši 2,980.200 Kč a výdaji ve výši 3,145.200 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z  
vlastních prostředků obce. Závaznými ukazateli byly stanoveny paragrafy.

Výsledek hlasování: 
Pro  9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

* * *

5. Plán inventur a příkaz k provedení inventarizace za rok 2020  

Předsedající zastupitelstvu předložil k projednání Plán inventur pro rok 20209 a příkaz k provedení  
inventarizace. Inventarizace majetku obce za rok 2020 proběhne v měsíci lednu 2021.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje plán inventur a příkaz k provedení inventarizace za rok  
2020 podle návrhu.

Výsledek hlasování: 
Pro  9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

* * *



6. S  chválení projektanta rekonstrukce objektu čp. 45 a objednávky projektových prací   

V souvislosti se záměrem obce provést rekonstrukci objektu čp. 45 "Valáškovo" a vybudovat v objek-
tu 3 až 4 byty bylo provedeno výběrové řízení na zhotovení projektu. Nejnižší cenová nabídka byla podána  
ze strany Ing. Miloše Vondřejce z Nového Hrádku ve výši 198 500 Kč, další nabídky byly ve výši 282 500 Kč  
a 383 000 Kč, vše bez DPH.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje Ing. Miloše Vondřejce, IČO 74454269, sídlem Klainova 279,  
549 22 Nový Hrádek, jako projektanta rekonstrukce  objektu Borová čp. 45 s cenovou nabídkou ve  
výši 198 500 Kč bez DPH a současně schvaluje objednání projektových prací.

Výsledek hlasování: 
Pro 9  Proti 0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

* * *

7. Bezúplatný převod (přijetí daru) pozemků p.č. 730/9, 730/10, 730/11, 730/12, 730/13, 730/14 a   
730/15 z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Borová

Na základě  žádosti  obce  Borová  o pozemky navazující  na komunikaci  III/28526 v  souvislosti  s 
plánovaným zhotovením chodníků obdržela obec od Královéhradeckého kraje nabídku souboru pozemků, 
který je obsáhlejší než byla původní žádost. Vzhledem k tomu, že se jedná i po rozšíření seznamu pozemků 
o pozemky okolo uvedené komunikace, je navrhováno bezúplatné přijetí všech nabídnutých pozemků.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  obce  Borová  schvaluje  bezúplatný  převod  (přijetí  daru)  pozemků  z majetku 
Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Borová. Jedná se o pozemky

p.č. 730/9 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 131 m²)
p.č. 730/10 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 351 m²) 
p.č. 730/11 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 278 m²) 
p.č. 730/12 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 66 m²)
p.č. 730/13 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 83 m²) 
p.č. 730/14 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 35 m²) 
p.č. 730/15 (ostatní  plocha  –  jiná  plocha,  o  výměře  140  m²),  který  byl  oddělen  z původního 
pozemku p.č. 730/1 (ostatní plocha – silnice, o původní výměře 26 431 m²), geometrickým plánem č. 
294-47/2020 ze dne 29. 6. 2020 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí).

Pozemky se nachází pod tělesy chodníků a místní komunikace v majetku obce Borová v k. ú. a obci 
Borová,  okres  Náchod.  Zastupitelstvo  obce  zároveň  souhlasí  s uzavřením  darovací  smlouvy 
s formulací zákazu zcizení:
„Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitých věcí, které se zřizuje  
bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do  
katastru nemovitostí. Po tuto dobu nepřevede vlastnické právo k  daru třetí osobě a o dar bude řádně  
pečovat, užívat jej výhradně jako pozemky pod chodníky a místní komunikací, v souladu s veřejným  
zájmem,  tj.  zejména  jej  nebude  využívat  ke  komerčním či  jiným výdělečným účelům a  ani  jej  k  
takovým účelům neposkytne. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném  
souhlasu dárce“ 

Výsledek hlasování:   
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
* * *



8. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 113/1 k.ú. Borová  

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 113/1, k.ú. Borová.

Výsledek hlasování:   
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

* * *

9. Finanční dar pro Hospic Anežky České Červený Kostelec z rozpočtu obce na rok 2021  

Navržena je částka 15 000 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným za-
stupitelům a občanům. Jiné návrhy či připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje poskytnutí finančního daru pro Hospic Anežky České Červený  
Kostelec ve výši 15 000 Kč z rozpočtu obce na rok 2021.

Výsledek hlasování:   
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

* * *

10. Finanční dar Českému svazu včelařů Náchod z rozpočtu obce na rok 2021

Navržena je částka 1 500 Kč. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným za -
stupitelům a občanům. Jiné návrhy či připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1 500 Kč Českému svazu  
včelařů Náchod z rozpočtu obce na rok 2021. 

Výsledek hlasování:   
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

* * *

11. Poskytnutí dotace pro SDH Borová z rozpočtu obce na rok 2020  

SDH Borová podalo žádost o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč na nákup kompletního ozvučova-
cího systému zn. Solton aart-sat v celkové kupní ceně 21 500 Kč.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje poskytnutí dotace pro SDH Borová ve výši 20 000 Kč z roz-
počtu obce na rok 2020 na nákup kompletního ozvučovacího systému zn. Solton aart-sat. 



Výsledek hlasování:   
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

* * *

12. Poskytnutí dotace pro TJ Sokol Borová z rozpočtu obce na revitalizaci tenisového kurtu 

TJ Sokol podala žádost o poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč z rozpočtu obce Borová na revita-
lizaci tenisového kurtu, jejíž rozpočet činí 568 074 Kč včetně DPH. Dotaci ve výši 50% by měl poskytnout 
Královéhradecký kraj, dotace obce Borová ve výši 300 000 Kč by ěla být dle žádosti rozdělena na částku 
140 000 Kč jako dotace na období roku 2020 až 2026 (20 000 Kč každý rok dopředu) a na částku 160 000  
Kč, která by byla darem obce. K žádosti o dotaci byla přiložena cenová nabídka vybraného dodavatele. Žá-
dost o dotaci u Královéhradeckého kraje bude podána po zápisu vlastnického práva k pozemku 332/2 k.ú. 
Borová ve prospěch TJ Sokol Borová, zápis bude proveden po 9.12.2020.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Starosta 
ZJ Sokol Borová doplnil další skutečnosti k revitalizaci kurtu, proběhla rozsáhlá diskuze s dotazy na zástup-
ce TJ Sokol ze strany zastupitelů obce i přítomných občanů. Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu  
usnesení.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 300 000 Kč formou 
dotace ve výši 140 000 Kč a formou daru ve výši 160 000 Kč pro TJ Sokol Borová z rozpočtu obce na  
revitalizaci tenisového kurtu.

Výsledek hlasování:   
Pro 2 (Balcar, Bubeníček)
Proti 3 (Jirka, Elcner, Suková)
Zdrželi se 4 (Dörner, Ambrož, Balcarová, Zelená)

Usnesení č. 11 nebylo schváleno.

* * *

13. Informace obce: 

 rozpočet na rok 2021 - stále se hovoří o propadu příjmů obcí a kompenzacích, ale nic není jisté, pro-
to bude potřeba si nechat rezervu na další období

 dne 9.9.2020 proběhla velká kolaudace opravené komunikace v úseku Rokole - Borová, poškození 
komunikace byla v rámci reklamace uznána, oprava proběhne předběžně do května 2021 podle po-
časí

 kůrovec v obecních lesích - obec i nadále nabízí samovýrobu napadených stromů jako palivového 
dříví, požádat může kdokoli, v případě většího zájmu budou přednostně uspokojeni občané s trvalým 
pobytem v obci

 i nadále prosíme NEVSTUPOVAT a NEVJÍŽDĚT do upravených míst okolo kaple, tato místa jsou 
ohraničena páskou, bude ohraničeno dlouhodobě z důvodu zhutnění podkladu, zatravnění a růstu 
travního porostu

 od 21.9.2020 je účinná vyhláška o poplatku z pobytu, všem poskytovatelům je uloženo pposkytování 
ubytování oznámit obecnímu úřadu a řádně odvádět poplatek dle pokynů,, které každý poskytovatel  
obdrží a budu také na webu obce

 zájemci o odběr obědů z MŠ Česká Čermná mají povinnost uzavřít s obcí smlouvu, občané,  kteří  
mají trvalý pobyt v obci Borová a současně jsou ve starobním nebo invalidním důchodu, mají dovoz 
obědů zdarma, všichni ostatní mají dovoz na jednu adresu za 10 Kč, podmínky a smlouva jsou na 
webu obce ke stažení

 NEUHRAZENÉ POPLATKY za rok 2020 - od 1.9.2020 jsou dlužné poplatky za odpady a za psy na 
rok 2020 navýšeny, v případě nezaplacení do 31.12.2020 dojde k jejich dalšímu navýšení - prosíme 
o včasnou úhradu

 obec by měla bezplatně převzít do vlastnictví vozidlo Škoda Octavia od Policie ČR, smlouva se při-
pravuje



 volně pobíhající psi - je potřeba si dávat na své psy pozor, je velký problém v případě neznámých 
psů s nimi jakkoli naložit, poslední případ z tohoto víkendu ještě není dořešen, pes byl nakonec ve 
spolupráci s MVDr.. Francovou umístěn dočasně v kotci Městské policie v Náchodě

* * *

14. Diskuze

 oprava cesty do Lógru - bude řešeno, byla již vypracována cenová nabídka v celkové ceně cca 
220000 Kč, v tomto rozsahu oprava provedena nebude, diskuze o několika návrzích, jak opravu 
provést, včetně případného omezení hmotnosti vjíždějících vozidel z důvodu omezení dalšího po-
škozování cesty lesnickou a zemědělskou technikou

 dotaz na možnost zásahu obce jako opatrovníka k osobě opatrovance ve vztahu k vytápění objektu 
čp. 122, kde  hrozí zahoření objektu z důvodu špatného stavu objektu akomína - již bylo řešeno s 
HZS, ve vztahu k fyzické osobě nejsou žádné možnosti omezení, u právnické osoby možnosti jsou.  
Obec tedy nemá možnost jakéhokoli zásahu vůči opatrovanci

 následná diskuze ve věci revitalizace kurtu

* * *

15. Závěr  

Zasedání bylo ukončeno dne 3.12.2020 v 19:20 hodin.

Přílohy zápisu:

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

Zápis byl vyhotoven dne: 4.12.2020

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

Ověřovatelé: Pavlína Balcarová ........................................ dne ................................

Petr Bubeníček ......................................... dne .................................

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


