
Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová

konaného dne 1.4.2021 v  18:00 hodin

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

Nepřítomni - omluveni: Jiří Dörner, Ing, Anna Suková

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.  Kateřinu  Zelenou  a  Ing.  Marka  Ambrože, 
zapisovatelkou p. Pavlínu Balcarovou. 

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 p. Pavlínu Balcarovou. 

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 26.3.2021 do 1.4.2021. 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 zrušení záměru prodeje pozemků p.č.  
97 a st. 60 z důvodu přečíslování pozemku st. 60 ze strany katastrálního úřadu na pozemek p.č. 835 a  
zároveň navrhl zařazení bodu schválení vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 97 a 835 v k.ú. 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. Schválení  investičního záměru  k  žádosti  o  poskytnutí  dotace  z  dotačního programu MF ČR 



"298D2230 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury" na stavební akci "Obec Bo-
rová - Rekonstrukce objektu čp. 45, výstavba tří nájemních bytů"

5. Schválení způsobu stanovení ceny pronájmu obecních nájemních bytů v ceně v místě obvyklé
6. Schválení způsobu pronajímání a vymezení okruhu žadatelů o obecní byty
7. Zrušení záměru prodeje pozemků p.č. 97 a st. 60 k.ú. Borová
8. Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 97 a p.č. 835 k.ú. Borová
9. Závěr

Výsledek hlasování: 
Pro 7 Proti 0  Zdrželi se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

* * *

4. Schválení investičního záměru k žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu MF ČR   
"298D2230 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury" na stavební akci "Obec  
Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45, výstavba tří nájemních bytů"

Investiční záměr byl vytvořen ve spolupráci obce Borová a zpracovatele žádosti o dotaci spol. Cent-
rum evropského projektování a.s. Hradce Králové. Obsahuje obecné údaje o akci, jejích nákladech, uzna-
telných a neuznatelných nákladech, průběhu realizace stavby, zdůvodnění potřeby realizace projektu ad. 
Tento dokument je  jedním ze zkladních dokumentů pro vyhodnocení žádosti o dotaci.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje investiční záměr k žádosti o poskytnutí dotace z dotačního  
programu MF ČR "298D2230 - Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury" na stavební  
akci "Obec Borová - Rekonstrukce objektu čp. 45, výstavba tří nájemních bytů".

Výsledek hlasování: 
Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 3 bylo schváleno

* * *

5. Schválení  způsobu  stanovení  ceny  pronájmu  obecních  nájemních  bytů  v  ceně  v  místě   
obvyklé

Návrh ceny nájemného byl stanoven na částku 70 Kč/m2 po průzkumu cen v okolních obcích s při-
hlédnutím ke stavu a stáří pronajímaných bytů a informací o plánovaném zvyšování nájmů v oslovených ob-
cích.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo  obce  Borová  schvaluje  způsob  stanovení  ceny  pronájmu obecních  nájemních 
bytů v ceně v místě obvyklé, a to ve výši 70 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

Výsledek hlasování: 
Pro  7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 4 bylo schváleno

* * *



6. Schválení způsobu pronajímání a vymezení okruhu žadatelů o obecní byty  

V souvislosti s podáním žádosti o dotaci na MF ČR je třeba stanovit způsob pronajímání obecních 
nájemních bytů a výběr žadatelů o tyto byty. Podmínky byly předem projednány členy zastupitelstva obce, na 
základě tohoto projednání je předložen návrh podmínek ke schválení.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje způsob pronajímání a vymezení okruhu žadatelů o obecní byty  
získané v rámci programu Ministerstva financí ČR 298D2230.

Výsledek hlasování: 
Pro 7  Proti 0 Zdrželi se  0

Usnesení č. 5 bylo schváleno

* * *

7. Zrušení záměru prodeje pozemků p.č. 97 a st. 60 k.ú. Borová   

Zrušení je navrženo z důvodu změny parcelního čísla u st. 60 a změny způsobu využití tohoto po-
zemku v souvislosti s výmazem čp. 78 jako zaniklé stavby. K této změně došlo v době po vyhlášení záměru 
a původní číslování je tak zavádějící.

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 záměru prodeje pozemků p.č. 97 a st. 60 k.ú. Borová,  
vyhlášeného schváleného dne 25.3.2021. 

Výsledek hlasování:   
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
* * *

8. Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 97 a p.č. 835, k.ú. Borová, obec Borová  

Tento záměr navazuje na předchozí bod, kdy záměr je opětovně vyhlašován s uvedením aktuálních 
čísel pozemků.

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 p.č. 835, k.ú. Bo-
rová.

Výsledek hlasování:   
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

* * *

9. Závěr  

Zasedání bylo ukončeno dne 1.4.2021 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: 1.4.2021

Zapisovatel: Pavlína Balcarová ........................................ dne ................................

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

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

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


