
Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová
konaného dne 16.9.2021 v 18:00 hodin

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

Nepřítomni - omluveni: Luboš Balcar

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 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  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. Kateřinu Zelenou a Ing. Marka Ambrože,  
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 8.9.2021 do 16.9.2021. 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. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ke stavební akci "Obec Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45, vý-

stavba tří nájemních bytů"
5. Prodej a zástavní právo k pozemku p.č. 113/1 k.ú. Borová
6. Prodej pozemku p.č. 724/17 k.ú. Borová



7. Prodej pozemku p.č. 724/18 k.ú. Borová
8. Prodej pozemku p.č. 730/6 k.ú. Borová
9. Zrušení projednání Změny č. 2 Územního plánu obce Borová
10. Zrušení projednání Změny č. 3 Územního plánu obce Borová
11. Diskuze
12. Závěr

Výsledek hlasování: 
Pro 8 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

* * *

4. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ke stavební akci "Obec Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45, vý-
stavba tří nájemních bytů"

V průběhu rekonstrukce objektu čp. 45 Valáškovo byly zjištěny značné problémy se statikou objektu, 
které nebylo možno předem zjistit. Rekonstrukce si tak vyžádala provedení dalších prací,  které dodavatel  
ocenil na částku 1 257 232,01 Kč. K ocenění byl vyhotoven položkový rozpočet a změnový list, které byly od-
souhlaseny technickým dozorem investora jako správný. Postup a návrh dodatku č. 1 Smlouvy o dílo byly  
konzultovány s poskytovatelem dotace a administrátorem dotace, oběma byly odsouhlaseny.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ke stavební akci "Obec Borová -  
Rekonstrukce objektu čp. 45, výstavba tří nájemních bytů" včetně položkového rozpočtu, změnového  
listu a  navýšení  ceny díla  o  částku 1 257 232,01 Kč včetně DPH. Zároveň pověřuje starostu obce  
k podpisu tohoto dodatku.

Výsledek hlasování: 

Pro  8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

* * *

13. Prodej a zástavní právo k pozemku p.č. 113/1 k.ú. Borová

Záměr prodeje pozemku p.č. 113/1 byl zveřejněn na úřední desce v období od 8.8.2021 do 24.8.2021,  
čímž byla splněna podmínka zveřejnění po dobu 15ti dnů. Ve stanoveném termínu byla doručena jedna na-
bídka splňující podmínky stanovené zveřejněným záměrem. Pozemek je prodáván jako stavební parcela se 
striktním využitím pro stavbu objektu k trvalému bydlení a s přihlášením osob obývajících objekt trvalému po-
bytu v obci. Pozemek bude předmětem zástavního práva ve prospěch stavební spořitelny Modrá pyramida 
k zajištění úvěru kupujícího do doby zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro kupujícího.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje

1. prodej pozemku p.č. 113/1, k.ú. Borová, o výměře 839 m2 kupujícímu R.H. za částku 461 450 Kč, 

2. uzavření zástavní smlouvy se společností  Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská  
128, čp.222, 120 21 Praha 2,  IČO 60192852, a zřízení zástavního práva k nemovitosti  p.č.  113/1 ve  
prospěch zástavního věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., k zajištění dluhů kupujícího 
R.H. z titulu smlouvy o úvěru na koupi této nemovitosti,

3. udělení souhlasu Katastrálnímu úřadu pro Královéhradecký kraj k povolení vkladu zástavního práva 
ve prospěch společnosti Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 128, čp.222, 120 21  
Praha 2, IČO 60192852, vyplývajícího ze zástavní smlouvy uvedené v bodu č. 2,



a zároveň pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy, zástavní smlouvy a souhlasu k povolení 
vkladu zástavního práva, jak jsou uvedeny v bodech č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: 

Pro  8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

* * *

5. Prodej pozemku p.č. 724/17 k.ú. Borová

Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce v období od 31.8.2021 do 15.9.2021, čímž 
byla splněna podmínka zveřejnění po dobu 15ti dnů. Ve stanoveném termínu byla doručena jedna žádost 
splňující podmínky stanovené zveřejněným záměrem. Pozemek je pro obec Borová jako vlastníka nevyuži-
telný.

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. 724/17, k.ú. Borová, o výměře 21 m2 kupu-
jícím J.C a J.C za částku 6300 Kč. 

Výsledek hlasování: 
Pro 8  Proti 0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

* * *

6. Prodej pozemku p.č. 724/18 k.ú. Borová

Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce v období od 31.8.2021 do 15.9.2021, čímž 
byla splněna podmínka zveřejnění po dobu 15ti dnů. Ve stanoveném termínu byla doručena jedna žádost 
splňující podmínky stanovené zveřejněným záměrem. Pozemek je pro obec Borová jako vlastníka nevyuži-
telný.

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. 724/18, k.ú. Borová, o výměře 103 m2 ku-
pujícímu J.D. za částku 30900 Kč. 

Výsledek hlasování:   
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
* * *

7. Prodej pozemku p.č. 730/6 k.ú. Borová

Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce v období od 31.8.2021 do 15.9.2021, čímž 
byla splněna podmínka zveřejnění po dobu 15ti dnů. Ve stanoveném termínu byla doručena jedna žádost 
splňující podmínky stanovené zveřejněným záměrem. Pozemek je pro obec Borová jako vlastníka nevyuži-
telný.

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. 730/6, k.ú. Borová, o výměře 33 m2 kupují-
cí Š.H. za částku 9900 Kč. 

Výsledek hlasování:   
Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
* * *

8. Zrušení projednání Změny č. 2 Územního plánu obce Borová

Jedná se o změnu územního plánu zahájenou v roce 2011, územní plánování MÚ Náchod požaduje 
zrušení projednání změny z důvodu probíhající tvorby nového ÚP. 

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zrušení projednání Změny č. 2 Územního plánu obce Borová.

Výsledek hlasování: 
Pro 8  Proti 0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 8 bylo schváleno

* * *

9. Zrušení projednání Změny č. 3 Územního plánu obce Borová

Jedná se o změnu územního plánu zahájenou v roce 2011, územní plánování MÚ Náchod požaduje 
zrušení projednání změny z důvodu probíhající tvorby nového ÚP. 

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zrušení projednání Změny č. 3 Územního plánu obce Borová.

Výsledek hlasování: 
Pro 8  Proti 0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 9 bylo schváleno

* * *

10. Diskuze + informace obce  

 koncert 28.11.2021 kaple 
 probíhají práce na pomníku padlým a kříži na hřbitově
 objednány kontejnery na tříděný odpad, žádáme o sešlapání plastů před vhozením do kontejneru 

z důvodu úspory místa !!!
 požadavek občanů na urovnání cesty za humny po bagrování vodovodní přípojky k objektu čp. 45 – 

bude zařízeno neprodleně
 stížnost na přerostlé stromy na obecních pozemcích v části obce Ke mlýnu z důvodu jejich nebez-

pečnosti pro osoby a budovy – bude posouzeno a případně vydáno rozhodnutí ke kácení
 žádost zásah do vzrostlého stromoví na obecních pozemcích u koupaliště z důvodu padajících větví a 

pokácení vzrostlé vrby v korytu potoka zamezující průtoku vody – bude posouzeno a proveden zásah, 
příp. bude vydáno rozhodnutí ke kácení

 pozvánka na nejbližší akce:
Setkání s papoušky 26.9.2021 od 13:00 hodin v sále KD Borová
Adventní koncert 28.11.2021 – vystoupí Hana Křížková



* * *

11. Závěr  

Zasedání bylo ukončeno dne 16.9.2021 v 18:32 hodin.

Přílohy zápisu:

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

Zápis byl vyhotoven dne: 19.9.2021

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

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

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

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


