
Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová

konaného dne 5.8.2021 v  18:00 hodin

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

Nepřítomni - omluveni: - - - 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva  

Zasedání zastupitelstva obce Borová (dále „zastupitelstvo“) zahájil  v 18.10 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 Ing. Marka Ambrože, 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. Petra Bubeníčka a Ing. Marka Ambrože,  
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 29.7.2021 do 5.8.2021. 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. Přijetí dotace z programu MF ČR "298D2230 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktu-

ry" na stavební akci "Obec Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45, výstavba tří nájemních bytů"
5. Prodej pozemku p.č. 74/2 k.ú. Borová
6. Prodej pozemku p.č. 834 k.ú. Borová



7. Přijetí podílů na pozemcích p.č. 297/1, 748/1, 748/2 a 748/3
8. Stanovení výše úhrady za zřízení věcných břemen
9. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 21_SOBS01_4121824552, č. 
21_SOBS01_4121824710, č. 21_SOBS01_4121824714  č. 21_SOBS01_4121824718 (Borová čp.45 
"Valáškovo")

10. Odměna starosty
11. Diskuze
12. Závěr

Výsledek hlasování: 
Pro 9 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

* * *

4. Přijetí  dotace  z  programu MF  ČR "298D2230  -  Podpora  výstavby  a  obnovy  komunální  in-
frastruktury" na stavební akci "Obec Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45, výstavba tří ná-
jemních bytů"

Obec získala dotaci od MF ČR ve výši 90% uznatelných výdajů na úpravu objektu čp. 45 "Valáškovo"  
na nájemní byty, což činí cca 7,6 mil. Kč. V současné době byla stavba zahájena, provede ji spol. KERSON 
spol. s r.o. Dobré.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje přijetí dotace z programu MF ČR "298D2230 - Podpora výstavby  
a obnovy komunální infrastruktury" na stavební akci "Obec Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45, vý-
stavba tří nájemních bytů"

Výsledek hlasování: 
Pro  9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

* * *

5. Prodej pozemku p.č. 74/2 k.ú. Borová

Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce v období od 15.6. do 8.7.2021, čímž byla  
splněna podmínka zveřejnění po dobu 15ti dnů. Ve stanoveném termínu byla doručena jedna nabídka splňují -
cí podmínky stanovené zveřejněným záměrem. Pozemek je bez možnosti přístupu a pro obec Borová jako 
vlastníka je nevyužitelný.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje prodej pozemku p.č. 74/2, k.ú. Borová, o výměře 57 m2 kupují -
cím A.T . a L.T. za částku 22800 Kč. 

Výsledek hlasování: 

Pro  9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

* * *



6. Prodej pozemku p.č. 834 k.ú. Borová

Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce v období od 15.6. do 8.7.2021, čímž byla  
splněna podmínka zveřejnění po dobu 15ti dnů. Ve stanoveném termínu byla doručena jedna nabídka splňují -
cí podmínky stanovené zveřejněným záměrem. Pozemek je pro obec Borová jako vlastníka nevyužitelný.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje prodej pozemku p.č. 834, k.ú. Borová, o výměře 49 m2 kupující  
J.D. za částku 14700 Kč. 

Výsledek hlasování: 
Pro 9  Proti 0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

* * *

7. Přijetí podílů na pozemcích p.č. 297/1, 748/1, 748/2 a 748/3

Obec obdržela nabídku na částečné odkoupení a částečné darování podílů na pozemcích p.č. 297/1, 
748/1, 748/2 a 748/3. Na dvou z těchto pozemků se nacházejí asfaltové komunikace. Obec zároveň již na 
těchto pozemcích, s výjimkou p.č. 297/1, podíly vlastní. Vzhledem k výhodnosti nabídky a rovněž s vědomím 
budoucí legalizace asfaltové komunikace na p.č. 297/1, který je veden pouze jako orná půda, o přijetí podílů  
uvažuje.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje přijetí podílů na pozemcích 

p.č. 297/1 o celkové velikosti podílu 1/2, 
p.č. 748/1 o celkové velikosti podílu 6/192, 
p.č. 748/2 o celkové velikosti podílu 6/192,
p.č. 748/3  o celkové velikosti podílu 6/192,

částečně formou koupě a částečně formou bezúplatného převodu, v celkové kupní ceně 6000 Kč.

Výsledek hlasování:   
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
* * *

8. Stanovení výše úhrady za zřízení věcných břemen

Zastupitelstvo obce stanovilo výše úhrady za zřízení věcných břemen podle druhu a objektu věcného 
břemene včetně stanovení výše pro právnické a podnikající fyzické osoby a pro osoby fyzické nepodnikající. 
Po schválení bude ceník zveřejněn na webu obce a k nahlédnutí na obecním úřadu.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje ceník úhrad za zřízení věcných břemen - služebnosti na nemovi-
tostech ve vlastnictví obce Borová.



Výsledek hlasování:   
Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
* * *

9. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční  
soustavě  do  napěťové  hladiny  0,4  kV  (NN)  č.  21_SOBS01_4121824552,  č.  
21_SOBS01_4121824710,  č.  21_SOBS01_4121824714   č.  21_SOBS01_4121824718  (Borová  
čp.45 "Valáškovo")

Jedná se o smlouvy k odběrným místům - jednotlivým bytům a vytápění (tepelné čerpadlo) v rekon-
struovaném objektu čp. 45 "Valáškovo".  ČEZ vyžaduje schválení zastupitelstvem obce, je třeba schválit  s 
předstihem vzhledem ke lhůtám, které má ČEZ stanoveny pro připojení, aby v rámci rekonstrukce mohly být  
byty připojeny.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného  
elektrického  zařízení  k  distribuční  soustavě  do  napěťové  hladiny  0,4  kV  (NN)  č.  
21_SOBS01_4121824552,  č.  21_SOBS01_4121824710,  č.  21_SOBS01_4121824714  a  č.  
21_SOBS01_4121824718.

Výsledek hlasování: 
Pro 9  Proti 0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

* * *

10. Odměna starosty

Zastupitelstvo obce upravuje výši měsíční odměny starosty s ohledem na jeho rozsáhlou činnost v ob-
lasti opatrovnictví, kdy tato povinnost byla obci nad rámec běžných činností určena rozhodnutím Okresního  
soudu v Náchodě, a s ohledem na skutečnost, že obci je každoročně vyplácen příspěvek na činnosti spojené 
s opatrovnictvím ve výši 30500 Kč. Navýšení odměny je vypočteno z částky ročního příspěvku po odečtení 
ročních výdajů, které jsou s činností spojeny (poštovné, správní poplatky, cestovné ad.).

Výše odměn za výkon jednotlivých funkcí musí být v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,  v platném znění, s tím, že ze zákona musí být 
odměna neuvolněného starosty ve výši 0,3 až 0,6 násobku odměny starosty uvolněného, což je i po úpravě 
odměny splněno.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví  
výši odměny za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši 19800 Kč měsíčně a zároveň stanoví, že  
odměna se bude poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.

Výsledek hlasování:   
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 (Jirka)

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

* * *

11. Diskuze + informace obce  

 byla zahájena rekonstrukce Valáškova, zákaz pohybu po staveništi, dbát zvýšené opatrnosti při po-
hybu v blízkosti stavby



 budou provedeny opravy pomníku padlým a kříže na hřbitově. Na hřbitově dojde k posunutí kříže v  
přímém směru, pokácení obou vzrostlých lip a postupné nahrazení novou výsadbou. Dojde tak ke 
zpřístupnění márnice a prostoru pro ukládání odpadu vozidly a tím k lepší obslužnosti hřbitova

 budou doplněny kontejnery na tříděný odpad, značně se zvýšila produkce odpadu v obci - byla disku-
tována i možnost doplnění kontejneru na kov, bude projednáno s EKO-KOMem

 připravuje se nové vydání Borováčku, které by mělo být poprvé v novém formátu a v lepší kvalitě
 POPLATKY ZA ODPADY A ZA PSY - blíží se konec lhůty za základní cenu - 31.8.2021  
 diskuze ke kácení lip na hřbitově a obecně kácení a údržba stromů v obci - různé názory, výsledek 

bude na rozhodnutí zastupitelstva obce

* * *

12. Závěr  

Zasedání bylo ukončeno dne 5.8.2021 v 19:05 hodin.

Přílohy zápisu:

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

Zápis byl vyhotoven dne: 6.8.2021

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

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

Ing. Marek Ambrož ......................................... dne .................................

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


