
Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová
konaného dne 25.3.2021 v  18:00 hodin

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

Nepřítomni - omluveni: Ing. Marek Ambrož, Jiří Dörner

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 7 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.  Kateřinu  Zelenou, 
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. Kateřinu Zelenou,  
zapisovatelkou Ing. Annu Sukovou. 

Výsledek hlasování:   
Pro 7 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 18.3.2021 do 25.3.2021. Zveřejněním v tomto období byla splněna 
zákonná povinnost jeho zveřejnění nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva. 

Předsedající  konstatoval,  že  nebylo  možno  ve  stanovené  lhůtě  zajistit  zveřejnění  dokumentů  k 
závěrečnému účtu a k účetní závěrce za rok 2020. Proto tyto body, označené č. 5 a 6, nelze projednat, 
budou z programu vyjmuty a projednány na některém z příštích zasedání 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 zadání územního plánu obce Borová



5. Podání žádosti o dotaci na MF ČR na akci "Stavební úpravy č.p. 45 na poz. p. č. st. 26/1 a 26/2 dle  
KN v kat. úz. Borová" 

6. Administrace podání žádosti o dotaci MF ČR na akci "Stavební úpravy č.p. 45 na poz. p. č. st.  
26/1 a 26/2 dle KN v kat. úz. Borová"

7. Realizace výběrového řízení na dodavatele díla na akci "Stavební úpravy č.p. 45 na poz. p. č. st.  
26/1 a 26/2 dle KN v kat. úz. Borová"

8. Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 97 a st. 60, k.ú. Borová, obec Borová 
9. Vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu
10. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů se spol. Marius Pedersen a.s.
11. Dodavatel prací na prořez stromů okolo kaple
12. Nabídka pracovního místa - údržba obce
13. Informace o sčítání lidu 2021
14. Informace obecního úřadu
15. Závěr

Výsledek hlasování: 
Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

* * *

4. Schválení zadání územního plánu obce Borová  

Zadání ÚP Borová bylo dostupné k prostudování pro všechny zastupitele na OÚ Borová a zároveň 
jim bylo rozesláno mailem.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zadání územního plánu Borová, verze vyhotovení březen  
2021, č.j. MUNAC 15853/2021. 

Výsledek hlasování: 
Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

* * *

5. Podání žádosti o dotaci na MF ČR na akci "Stavební úpravy č.p. 45 na poz. p. č. st. 26/1 a 26/2   
dle KN v kat. úz. Borová"

Dotaci vypsalo MF ČR dnem 15.3.2021 a je možno z ní financovat mimo jiné v našem případě re-
konstrukci objektu čp. 45 "Valáškovo" na nájemní byty. Podíl dotace je do výše 90% uznatelných nákladů.  
Termín pro podání dotace je do 18.4.2021. 

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje  podání  žádosti  o dotaci  z  dotačního programu MF ČR  
"298D2230  -  Podpora  výstavby  a  obnovy  komunální  infrastruktury"  na  stavební  akci  "Stavební  
úpravy č.p. 45 na poz. p. č. st. 26/1 a 26/2 dle KN v kat. úz. Borová" ve výši 90% uznatelných nákladů.

Akce bude nadále vedena pod názvem "Obec Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45, výstavba tří  
nájemních bytů".

Současně zastupitelstvo obce schvaluje  spolufinancování  akce z  vlastních finančních zdrojů  
obce Borová.

Zároveň ukládá starostovi obce zajistit zpracování a podání žádosti o dotaci v termínu stano-
vením poskytovatelem dotace.



Výsledek hlasování: 
Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

* * *

6. Administrace podání žádosti o dotaci MF ČR na akci "Stavební úpravy č.p. 45 na poz. p. č. st.   
26/1 a 26/2 dle KN v kat. úz. Borová"

V souvislosti s podáním žádosti o dotaci na MF ČR je třeba provést administraci žádosti. Bylo prove-
deno výběrové řízení, osloveny byly 3 firmy, nabídku podala pouze firma Centrum evropského projektování 
a.s. Hradec Králové, další firmy zakázku z důvodu nedostatku kapacit odmítly.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zadání administrace a podání žádosti o dotaci MF ČR na akci  
"Stavební úpravy č.p. 45 na poz. p. č. st. 26/1 a 26/2 dle KN v kat. úz. Borová" pod názvem "Obec Bo -
rová - Rekonstrukce objektu čp. 45, výstavba tří nájemních bytů" firmě Centrum evropského projek-
tování a.s., sídlem Švendova 1282, 500 3 Hradec králové, IČO 27529576, s nabídkovou cenou 25 000  
Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: 
Pro 7  Proti 0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

* * *

7. Realizace výběrového řízení na dodavatele díla na akci "Stavební úpravy č.p. 45 na poz. p. č.   
st. 26/1 a 26/2 dle KN v kat. úz. Borová"

Stejně jako v bodu č. 5 byly osloveny 3 firmy na realizaci výběrového řízení, resp. realizaci veřejné 
zakázky ve zjednodušením podlimitním řízení ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných za-
kázek, nabídku podala pouze firma Centrum evropského projektování a.s. Hradec Králové, další firmy zakáz-
ku z důvodu nedostatku kapacit odmítly.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zadání realizace výběrového řízení na dodavatele díla na akci  
"Stavební úpravy č.p. 45 na poz. p. č. st. 26/1 a 26/2 dle KN v kat. úz. Borová" pod názvem "Obec  
Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45, výstavba tří nájemních bytů" ve zjednodušeném podlimitním  
řízení firmě Centrum evropského projektování a.s., sídlem Švendova 1282, 500 3 Hradec králové, IČO  
27529576, s nabídkovou cenou 39 500 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování:   
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
* * *

8. Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 97 a st. 60, k.ú. Borová, obec 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 pozemků p.č. 97 a st. 60, k.ú. Bo-
rová.



Výsledek hlasování:   
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

* * *

9. Vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu  

Vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, sazba poplatku zůstává ve výši 20 Kč na oso-
bu 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 vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. 

Výsledek hlasování:   
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

* * *

10. Dohoda o výběru poplatků a předávání dokladů se spol. Marius Pedersen a.s. 

Dohoda navazuje na stávající smluvní vztah  se spol. Marius Pedersen a.s. ohledně svozu, třídění a  
nakládání se směsným komunálním odpadem a upravuje výši a podmínky stanovení recyklačního poplatku. 

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů se spol. Ma-
rius Pedersen a.s., IČO 42194920.

Výsledek hlasování:   
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

* * *

11. Dodavatel prací na prořez stromů okolo kaple  

Osloveny byly tři firmy, nejlevnější nabídku podal p. Roman Hanuš.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje jako dodavatele prací na prořez stromů okolo kaple firmu Bc. 
Roman Hanuš - ARBOL, sídlem Petrovičky 43 54954 Police nad Metují, IČO 63592967, za nabídkovou  
cenu 63 525 Kč včetně DPH.

Výsledek hlasování:   
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

* * *



12. Nabídka pracovního místa - údržba obce 

Obec Borová poptává pracovníka na údržbu obce. Konkrétní podmínky budou stanoveny v závislosti 
na dalších faktorech (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti apod.). V případě zájmu další informace 
podá starosta p. Pavel Jirka na tel. 702286207. 

* * *

13. Informace o sčítání lidu 2021

V následujících dne proběhne na území ČR sčítání lidu. Rozhodným datem je půlnoc z 26.3. na  
27.3.2021.  Sčítání  probíhá  primárně  on-line.  Konkrétní  informace  jsou  zveřejněny  na  webu  obce,  na 
www.scitani.cz a na úřední desce.

* * *

14. Informace obce

 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

 inadále 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

 připomínáme všem poskytovatelům ubytování, že je uložena povinnost poskytování ubytování ozná-
mit obecnímu úřadu a řádně odvádět poplatek dle pokynů, které každý poskytovatel obdrží a je 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

 upozornění na dodržování opatření v souvislosti s Covid-19

* * *

15. Závěr  

Zasedání bylo ukončeno dne 25.3.2021 v 18:18 hodin.

Přílohy zápisu:

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

Zápis byl vyhotoven dne: 25.3.2021

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

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

Kateřina Zelená ......................................... dne .................................

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

https://www.scitani.cz/
https://www.borovaunachoda.cz/

