
Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová
konaného dne 27.10.2021 v 18:00 hodin

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

Nepřítomni - omluveni:  Jiří Dörner, Ing. Marek Ambrož,  Vladimír Elcner

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 6 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 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.  Kateřinu Zelenou a p.  Luboše Balcara,  
zapisovatelkou Ing. Annu Sukovou. 

Výsledek hlasování:   
Pro 6 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 20.10.2021 do 27.10.2021. 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. Prodej pozemku p.č. 646/3 k.ú. Borová
5. Prodej pozemku p.č. 29/3 k.ú. Borová
6. Přijetí daru - podílu na pozemku p.č. 748/3 k.ú. Borová
7. Podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikace na p.č. 724/1, 737/3 a 775/1 k.ú. Borová 



8. Diskuze
9. Závěr

Výsledek hlasování: 
Pro 6 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

* * *

4. Prodej pozemku p.č. 646/3 k.ú. Borová

Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce v období od 6.9.2021 do 22.9.2021, 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 nevyužitelný, vlast-
ník nemá k pozemku zajištěn žádný přístup.

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. 646/3, k.ú. Borová, o výměře 105 m2 kupu-
jícím V.Š. a E.Š. za částku 31500 Kč a současně pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování: 
Pro 6  Proti 0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

* * *

5. Prodej pozemku p.č. 29/3 k.ú. Borová

Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce v období od 6.9.2021 do 22.9.2021, 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 nevyužitelný, vlast-
ník nemá k pozemku zajištěn žádný přístup.

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. 29/3, k.ú. Borová, o výměře 46 m2 kupující-
mu K.H. za částku 13800 Kč a současně pověřuje starostu obce k podpisu kupní smlouvy.

Výsledek hlasování: 
Pro 6  Proti 0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

* * *

6. Přijetí daru - podílu na pozemku p.č. 748/3 k.ú. Borová

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oprávněný k dispozici s podílem o velikosti 1/32 
ve vlastnictví České republiky nabídl tento podíl bezúplatně obci Borová s tím, že pozemek je využíván jako 
místní komunikace.

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 daru - bezúplatný převod podílu o velikosti 1/32 na po-
zemku p.č. 748/3, k.ú. Borová, obec Borová, ve vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Borová  



a současně pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k  
majetku č.j.:UZSVM/HNA/3624/2021-HNAM.

Výsledek hlasování: 
Pro 6  Proti 0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

* * *

7. Podání žádosti o dotaci z MMR na opravu komunikace na p.č. 724/1, 737/3 a 775/1 k.ú. Borová

Z důvodu havarijního stavu místní komunikace a opěrné zdi umístěných na uvedených pozemcích 
bude požádáno o dotaci k získání finančních prostředků na jejich opravu. Rozpočet akce bude vypracován 
společně s projektovou dokumentací, která je v současné době zpracovávána. 

Před hlasováním předsedající dal 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 MMR z programu "117D8210 – Podpo-
ra obnovy a rozvoje venkova, podprogram DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací" na  
opravu komunikace na p.č. 724/1, 737/3 a 775/1 k.ú. Borová.

Výsledek hlasování:   
Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
* * *

8. Diskuze + informace obce  

 Adventní koncert 28.11.2021 – vystoupí Hana Křížková
 poděkování obyvatel části Kalabon za loňskou zimní údržbu
 žádost obyvatel Kalabonu o umístění veřejného osvětlení podél cesty od hlavní silnice - v rámci disku-

ze řešeny možnosti napojení na veřejnou síť, příp. osvětlení s napájením ze solárních panelů, bude 
řešeno dále v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení v obci.

* * *

9. Závěr  

Zasedání bylo ukončeno dne 27.10.2021 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: 27.10.2021

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

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

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

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


