
Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová
konaného dne 10.6.2021 v  18:00 hodin

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

Nepřítomni - omluveni: Jiří Dörner, Ing. Marek Ambrož

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.  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 a p. Pavlínu Balcarovou a p. Luboše Balcara,  
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 3.6.2021 do 10.6.2021. Zveřejněním v tomto období byla splněna 
zákonná povinnost jeho zveřejnění nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva. 

Předsedající navrhl, aby program zasedání byl doplněn o bod vyhlášení záměru prodeje pozemků p.  
č. 29/3, 74/2, 834, 730/6, 724/17, 724/18 v k.ú. Borová, obec Borová.

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 2020
5. Účetní závěrka obce Borová za rok 2020



6. Schválení dodavatele stavebních úprav objektu Borová čp. 45, stavební akce "Obec Borová - Re-
konstrukce objektu čp. 45, výstavba tří nájemních bytů"

7. Schválení smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavebních úprav objektu Borová čp. 45 v  
rámci stavební akce "Obec Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45, výstavba tří nájemních bytů"

8. Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č. 29/3, 74/2, 834, 730/6, 724/17, 724/18 v k.ú. Borová, obec 
Borová.

9. Diskuze
10. Závěr

Výsledek hlasování: 
Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

* * *

4. Závěrečný účet obce Borová za rok 2020  

Příslušné dokumenty vztahující se k závěrečnému účtu obce za rok 2020 byly zveřejněny na úřední i 
elektronické desce obce v době od 6.4.2021 do 10.6.2021. Tím byla splněna podmínka jejich zveřejnění nej-
méně 15 dnů před jejich projednáním zastupitelstvem obce. Hospodaření obce v roce 2020 bylo ukončeno 
příjmy ve výši 3 670 686,72 Kč a výdaji ve výši 2 696 329,49 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 závěrečný účet obce Borová za rok 2020 společně se zprávou  
o výsledku hospodaření obce za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez vý-
hrad. 

Výsledek hlasování: 
Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

* * *

5. Účetní závěrka obce Borová za rok 2020  

Příslušné dokumenty vztahující se k účetní závěrce obce za rok 2020 byly zveřejněny na úřední i 
elektronické desce obce v době od 6.4.2021 do 10.6.2021. Tím byla splněna podmínka jejich zveřejnění nej-
méně 15 dnů před jejich projednáním zastupitelstvem 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 účetní závěrku obce Borová za rok 2020 s vyjádřením souhla-
su s celoročním hospodařením bez výhrad. 

Výsledek hlasování: 
Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

* * *

6. Schválení dodavatele stavebních úprav objektu Borová čp. 45, stavební akce "Obec Borová -   
Rekonstrukce objektu čp. 45, výstavba tří nájemních bytů"

Na základě výběrového řízení realizovaného spol. Centrum evropského projektování, a.s., Hradec 
Králové, na dodavatele na realizaci veřejné zakázky s názvem "Obec Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45, 



výstavba tří nájemních bytů" byl jako dodavatel vybrána společnost KERSON spol. s r.o., IČO 45536040, 
sídlem Dobré 80, 517 93 Dobré, s nabídkovou cenou 6 884 439,07 Kč bez DPH. Jediným hodnotícím kritéri-
em byla ekonomická výhodnost nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje jako dodavatele na realizaci veřejné zakázky s názvem "Obec  
Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45, výstavba tří nájemních bytů" společnost KERSON spol. s r.o.,  
IČO 45536040, sídlem Dobré 80, 517 93 Dobré, s nabídkovou cenou 6 884 439,07 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: 
Pro 7  Proti 0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

* * *

7. Schválení uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavebních úprav objektu Bo  -  
rová čp. 45 v rámci stavební akce "Obec Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45, výstavba tří  
nájemních bytů"

Smlouva o dílo v přesně daném znění byla součástí zadávací dokumentace v rámci  výběrového 
řízení na dodavatele na realizaci veřejné zakázky s názvem "Obec Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45, 
výstavba tří nájemních bytů". Vybraný a následně schválený dodavatel spol. KERSON spol. s r. o. jako sou-
část nabídky předložil i uvedenou smlouvu o dílo podepsanou zástupcem dodavatele. Navrhováno je tedy 
schválení této smlouvy o dílo a pověření starosty obce k jejímu podpisu.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem stavebních  
úprav objektu Borová čp. 45 v rámci stavební akce "Obec Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45,  
výstavba tří nájemních bytů", společností KERSON spol. s r. o., IČO 45536040, sídlem Dobré 80, 517  
93 Dobré, a pověřuje starostu obce Borová k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:   
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
* * *

8. Vyhlášení záměru prodeje pozemků p. č.   29/3, 74/2, 834, 730/6, 724/17, 724/18   v k.ú. Borová,   
obec Borová.

Vzhledem k množícím se žádostem o koupi pozemků v obci Borová zastupitelstvo obce vyhodnotilo 
jednotlivé žádosti a možnost využití výše uvedených pozemků pro obec a pro žadatele o koupi, přp. pro jiné 
osoby. Takto zastupitelé dospěli k závěru, že pozemky jsou pro obec z dlouhodobého hlediska nevyužitelné 
a lze je k prodeji nabídnout. Protože obec nebude klást podmínku zpětného odkupu, a z hlediska využi-
telnosti pro jednotlivé zájemce se jedná o výhodné rozšíření vlastních pozemků, bude prodej kompenzován 
výší kupní ceny, která je navržena ve výši 300 Kč/m2 jako nejnižší možná.

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. 29/3, 74/2, 834, 730/6,  
724/17, 724/18 v k.ú. Borová, obec Borová, za částku nejméně 300 Kč/m2.



Výsledek hlasování:   
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

* * *

9. Diskuze + informace obce  

 ukončení činnosti p. J.Š. na údržbě obce, poděkování za dosavadní práci, za předávání zkušeností 
novému zaměstnanci obce a přání všeho nej ... do dalších let

 činnost přebírá p. P.K.
 informace o plánovaných odstávkách elektřiny jsou přístupné na webu obce - oranžové tlačítko ČEZ
 nájemní byty čp. 45 - MF ČR dosud nerozhodlo o přidělení dotace, termín, kdy tak učiní, není znám. 

Pokud obec dotaci dostane, bude započato s rekonstrukcí, předpoklad dokončení je jaro roku 2022
 pozemky pro chodníky - dosud nebyl převod zařazen na jednání krajského zastupitelstva, nejbližší 

možnost schválení je v září 2021
 vyplavení kamení a bláta z cest na silnici  -  bude vyměněna mříž na novém kanále v zatáčce u 

bývalého VAKu za propustnější, pak se uvidí, případně bude řešeno dále
 otázka obecního rozhlasu - informování obce o plánovaných odstávkách ČEZu, rozhlas je nefunkční, 

navrženo řešení informování cestou SMS, registrace telefonních čísel

* * *

10. Závěr  

Zasedání bylo ukončeno dne 10.6.2021 v 18:33 hodin.

Přílohy zápisu:

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

Zápis byl vyhotoven dne: 10.6.2021

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

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

Luboš Balcar ......................................... dne .................................

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


