
Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová

Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Borová

konaného dne 20.10.2022 v 18.00 hodin

Přítomni: Bc. Pavel Jirka, Kateřina Zelená, Luboš Balcar, Pavlína Balcarová, Aleš Jakubec, DiS., Radek
Štainer, Miroslav Čáp

Nepřítomni - omluveni: 0
Nepřítomni - neomluveni: 0

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Borová (dále „zastupitelstvo”) zahájil v 18.00 hodin starosta obce p. Pavel
Jirka („dále „předsedající”). Úvodem poděkoval občanům obce k jejich rozhodnutí jít k volbám, přestože
byla jen jedna kandidátka, a dali svůj hlas celé kandidátce nebo jen některým kandidátům. Členům
nového zastupitelstva poděkoval za odvahu a rozhodnutí ve volbách do zastupitelstva obce kandidovat.

Před zahájením tohoto zasedání předsedající předal novýmčlenům zastupitelstva obce osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle S 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající poté konstatoval, že dnešní ustavující zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s
S 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15ti dnů ode
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, kdy lhůta uplynula dne
7.10.2022. Žádný návrh nebyl podán. Informace o konání zasedání byla v souladu s ust. S 93 odst. 1

zákona o obcích zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce Obecního úřadu Borová
v období od 10.10.2022 do 20.10.2022

Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) konstatoval, že je
přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (S 92
odst. 3 zákona o obcích).

2. Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedají v souladu s S 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné zastupitele ke složení slibu. Zá-

roveňje upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu
(S 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném

znění). Dále zastupitele seznámil s procesem složení slibu s tím, že po přečtení slibu budou vyzváni kaž-

dý jmenovitě ke složení slibu. Slib zastupitelé složí pronesením slova „Slibuji" a vlastnoručním podpisem
slibu na připraveném dokumentu (příloha č. 2 zápisu). Poté předsedající přečetl slib v tomto znění:

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Borová a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.”

Všichni přítomní členové zastupitelstva slib složili, žádný ze zastupitelů složení slibu neodmítl ani

nesložil slib s výhradou.

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Pavlínu Balcarovou a p. Kateřinu Zelenou, zapisovatelem
p. Miroslava Čápa.

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



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová určuje ověřovateli zápisu p.

Zelenou, zapisovatelem p. Miroslava Čápa.
Pavlínu Balcarovou a p.

Zdrželi se

Kateřinu

Výsledek hlasování:
pro 7

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

4. Schválení programu:

proti

Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání zveřejněným na úřední desce obce a na úřední
desce elektronické v období od 10.10.2022 do 20.10.2022. 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 návrhy na doplnění.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje program zasedání v tomto znění:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

Zahájení
Složení slibu členů zastupitelstva
Schváleníověřovatelů a zapisovatele
Schváleníprogramu
Volba starosty a místostarosty
a) určenípočtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávatjako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru
a) určenípočtu členů finančního, kontrolního a kulturního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy kulturního výboru
e) volba členů finančního výboru
f) volba členů kontrolního výboru
g) volba členů kulturního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Volba zástupců obce pro jednání v rámci Dobrovolného svazku Region Orlické hory,
Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko, MAS Pohoda venkova, Euroregionu Gla-
censis, Vodovodya kanalizace Náchod, a.s., Katastrální úřad.
Volba určeného zastupitele projednání ve věci pořízeninového územního plánu obce Borová
Poskytnutídotace 500.000 Kč TJ Sokol Borová na obnovusportoviště na pozemku p.č. 332/2
k.ú. Borová
Smlouva o smlouvě budoucí - věcnébřemeno pro ČEZ
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování:
pro 7

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

proti Zdrželi se

5. Volba starosty a místostarosty



a) určenípočtu místostarostů

Předsedající přednesl návrh, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zvoleníjednoho místostarosty.

Výsledek hlasování:
pro 7

Usnesení č. 3 bylo schváleno

Proti 0 Zdrželi se

b) určenífunkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

Předsedající přednesl návrh, aby všechny funkce v zastupitelstvu obce byly vykonávány jako neuvolněné
ve smyslu S 71 odst. 1 písm. b) zákona o obcích.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje, že všechny funkce vykonávané členy zastupitelstva obce
budou vykonávány jako neuvolněné.

Výsledek hlasování:
pro 7

Usnesení č. 4 bylo schváleno

Proti Zdrželi se

c) určenízpůsobu volby starosty a místostarosty

Předsedající přednesl návrh, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejně hlasováním.

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

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje, že volba starosty a místostarosty proběhne veřejně hla-

sováním.

Výsledek hlasování:
pro

Usnesení č. 5 bylo schváleno

d) volba starosty

proti Zdrželi se

Předsedající přítomné zastupitele a přítomné občany seznámil s tím, že nejdříve bude volen starosta a po
jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O
jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém budou navrženi, přičemž po platném zvolení

konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. Poté předsedající vyzval členy zastupitelstva,
aby podali návrhy na funkci starosty.

Byl podán následující návrh: Členka zastupitelstva paní Kateřina Zelená navrhla zvolit do funkce starosty
p. Aleše Jakubce, DiS. Jiný návrh podán nebyl.



Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová volí do funkce starosty obce Borová p. Aleše Jakubce, DiS.

Výsledek hlasování:
Pro 6

Usnesení č. 6 bylo schváleno

Proti O Zdrželi se 1 (Jakubec)

Vzhledem k tomu, že novězvolený starosta je osobou odlišnou od osoby dosavadního starosty,

převzal nadále vedení tohoto zasedání nově zvolený starosta p. Aleš Jakubec, DiS.

e) volba místostarosty

Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby podali návrhy na funkci místostarosty.

Byl podán následující návrh: členka zastupitelstva paní Pavlína Balcarová navrhla zvolit do funkce
místostarosty p. Luboše Balcara. Jiný návrh podán nebyl.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvoobce Borová volí do funkce místostarosty obce Borová p. Luboše Balcara.

Výsledek hlasování:
pro 6

Usneseni č. 7 bylo schváleno

Proti O Zdrželi se 1 (Balcar)

6. Zřízení finančního, kontrolního a kulturního výboru

a) zřízenífinančního, kontrolního a kulturního výboru, určení počtu jejich členů

Zastupitelstvo obce vždy v souladu s ustanovením S 117 odst. 2 a S 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích
zřizuje finanční a kontrolní výbor. Zároveň podle S 117 odst. 1 zákona o obcích disponuje oprávněním
zřizovat i další výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány% Zastupitelstvo určuje počet členů výboru,

který musí být lichý (S 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musíbýt nejméně
tříčlenný (S 119 odst. I zákona o obcích). Cleny výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby,

předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva (S 117 odst. 4 zákona o obcích). Cleny kontrolního nebo
finančního výboru nemůžebýt starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (S 119 odst. I zákona o obcích).

V souladu s uvedenými podmínkami budou tedy zřízeny finanční a kontrolní výbor. Předsedající navrhl,
aby byl zřízen rovněžvýbor kulturní. Dále navrhl, aby každý výbor měl tři členy.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvoobce Borová zřizuje finančnívýbor, kontrolní výbor a kulturní výbor. Všechny výbo-
ry budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:
pro 7

Usnesení č. 8 bylo schváleno

proti Zdrželi se



b) volba předsedy finančního výboru

Členové zastupitelstva byli předsedajícím vyzváni k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Členka zastupitelstva paní Pavlína Balcarová navrhla zvolit do funkce předsedy finančního
výboru Bc. Pavla Jirku. Jiný návrh podán nebyl.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová volípředsedou finančního výboru člena zastupitelstva obce Bc. Pavla
Jirku.

Výsledek hlasování:
pro 6

Usnesení č. 9 bylo schváleno

Proti Zdrželi se 1 (Jirka)

c) volba předsedy kontrolního výboru

Členové zastupitelstva byli předsedajícím vyzváni k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Členka zastupitelstva paní Kateřina Zelená navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
p. Radka Štainera. Jiný návrh podán nebyl.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová volí předsedou kontrolního výboru člena zastupitelstva obce p. Radka
Štainera.

Výsledek hlasování:
Pro 6

Usnesení č. 10 bylo schváleno

proti Zdrželi se 1 (Štainer)

d) volba předsedy kulturního výboru

Členové zastupitelstva byli předsedajícím vyzváni k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Členka zastupitelstva paní Kateřina Zelená navrhla zvolit do funkce předsedy kulturního výboru
paní Pavlínu Balcarovou. Jiný návrh nebyl podán.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová volí předsedou kulturního výboru členku zastupitelstva obce paní
Pavlínu Balcarovou.

Výsledek hlasování:
pro 6

Usnesení č. 11 bylo schváleno

Proti Zdrželi se 1 (Balcarová)



e) volba členů finančního výboru

Členové zastupitelstva byli předsedajícím vyzváni k podávání návrhů na členy finančního výboru. Členka
zastupitelstva paní Pavlína Balcarová navrhla zvolit jako členy finančního výboru pana Miroslava Čápa a
paní Kateřinu Zelenou. Jiný návrh podán nebyl.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvoobce Borová volí členy finančního výboru p. Miroslava Čápa a p. Kateřinu Zelenou.

Výsledek hlasování:
Pro 7

Usnesení č. 12 bylo schváleno

Proti O Zdrželi se

f) volba členů kontrolního výboru

Členové zastupitelstva byli předsedajícím vyzváni k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Členka
zastupitelstva paní Pavlína Balcarová navrhla zvolit členy kontrolního výboru p. Miroslava Čápa a Bc.
Pavla Jirku. Jiný návrh nebyl podán.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvoobce Borová volí členy kontrolního výboru p Miroslava Čápa a Bc. Pavla Jirku.

Výsledek hlasováni:
Pro 7

Usnesení č. 13 bylo schváleno

Proti O Zdrželi se

g) volba členů kulturního výboru

Členové zastupitelstva byli předsedajícím vyzváni k podávání návrhů na členy kulturního výboru. Člen
zastupitelstva Bc. Pavel Jirka navrhl zvolit členy kulturního výboru p. Kateřinu Zelenou a p. Lenku
Šipošovou. Jiný návrh nebyl podán.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová volí členy kulturního výboru paní Kateřinu Zelenou a paní Lenku
Šipošovou.

Výsledek hlasování:
Pro 7

Usnesení č. 14 bylo schváleno

proti Zdrželi se



7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Členové zastupitelstva byli předsedajícím vyzváni k podávání návrhů na odměny za výkon funkce
starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru a člena zastupitelstva bez dalších funkcí. Výše
odměn za výkon jednotlivých funkcí musí být v souladu s nařízenímvlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, s tím, že zákonem je zaručena
odměna neuvolněného starosty ve výši 0,3 až 0,6 násobku odměny starosty uvolněného. Odměna
uvolněného starosty v obci do 300 obyvatel činí 42959 Kč, což činí v případě neuvolněného starosty
částku 12888 Kč až 25776 Kč.

Předsedající navrhl, aby odměny neuvolněným členům zastupitelstva byly projednány jako celek a
následně o nich bylo rozhodnuto jediným souhrnným usnesením.

Člen zastupitelstva Bc. Pavel Jirka podal tento návrh odměn pro jednotlivé citované funkce:

starosta

místostarosta
předseda výboru
člen výboru

17300 Kč,
12000 Kč,
2100 Kč,
2100 Kč,

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 400 Kč,

s tím, že odměny budou vypláceny ode dne následujícího po dni přijetí tohoto usnesení;v případě
personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty,
místostarosty, předsedy nebo člena výboru) bude odměna náležet ode dne následujícího po dni zvolení
do této funkce.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usneseni:

Zastupitelstvo obce Borová v souladu s S 72 odst. 2 a S 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

starosta
místostarosta
předseda výboru
člen výboru
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

17300 Kč,
12000 Kč,
2100 Kč,
2100 Kč,
400 Kč.

Zastupitelstvo obce Borová v souladu s S 72 odst. 2 a S 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovatode
dne následujícího po dni přijetítohoto usnesení.
V případě personální změny v obsazeníjednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode dne
následujícího po dni zvolení do této funkce.

Výsledek hlasování:
Pro 7

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se

8. Volba zástupců obce pro jednání v rámci Dobrovolného svazku Region Orlické hory,

Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko, MAS Pohoda venkova, Euroregionu Gla-
censis, Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Katastrální úřad.

Členové zastupitelstva byli předsedajícím vyzváni k podávání návrhů na osoby, které budou obec Borová
zastupovat v DSO Region Novoměstsko, DSO Region Orlické hory, MAS Pohoda venkova, Euroregion
Glacensis, a v jednání se společností Vodovody a kanalizace Náchod a.s. a katastrálním úřadem.
Standardem je, že obec zastupují starosta a místostarosta obce. Z tohoto důvodu byl podán následující
návrh:



Člen zastupitelstva Bc. Pavel Jirka navrhl zvolit p. Aleše Jakubce, DiS. a p. Luboše Balcara.

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

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Borová volí jako zástupce obce v DSO Region Novoměstsko, DSO Region
Orlické hory, MAS Pohoda venkova, Euroregion Glacensis, a projednání se společností Vodovody
a kanalizace Náchod a.s. a katastrálním úřadem Aleše Jakubce, DiS. a pana Luboše Balcara.

Výsledek hlasování:
Pro 7

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Proti 0 Zdrželi se

9. Jmenování určeného zastupitele pro jednání ve věci pořízení nového územního plánu obce
Borová

V souvislosti s přípravou nového územního plánu obce je třeba zvolit pouze jednu osobu, která jménem
obce bude v této věci jednat. Člen zastupitelstva p. Luboš Balcar navrhl Bc. Pavla Jirku, který se touto
problematikou zabýval již v minulém volebním období jako starosta obce.

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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová určuje a schvaluje člena zastupitelstva obce Borová Bc. Pavla Jirku
jako určeného zastupitele oprávněného jednat jménem obce Borová ve věci pořízení nového
Územního plánu obce Borová.

Výsledek hlasování:
Pro 6

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

proti Zdrželi se 1 (Jirka)

10. Poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč TJ Sokol Borová na obnovu sportoviště na pozemku
p.č. 332/2 k.ú. Borová

Zástupci TJ Sokol Borová podali obci Borová žádost o poskytnutí dotace ve výši max. 500.000 Kč na dofi-
nancování vybudování nového multifunkčního hřiště na pozemku p.č. 322/2, k.ú. Borová, v místě sou-
časného antukového tenisového kurtu. Současně se žádostí předložili i projektovou dokumentaci této

akce.

Předpokládaný rozpočet činí 1,6 mil. Kč, 70% by mělo být financováno z dotace poskytnuté Národní spor-
tovní agenturou, Vzhledem k aktuální připravenosti projektu ze strany TJ Sokol Borová včetně sku-
tečnosti, že již proběhlo výběrové řízení na dodavatele a dodavatel byl vybrán, nastavení a předjednání
podmínek poskytnutí dotace ze strany obce byla žádost o dotaci doporučena ke schválení zastupitel-
stvem obce Borová.
Smluvně jsou mezi obcí Borová a TJ Sokol Borová stanoveny podmínky tak, že po provedení určitého ob-
jemu prací bude tento odsouhlasen zástupcem obce, následně bude vystavena faktura se splatností 21
dnů, která bude předložena obci a obec provede úhradu této faktury přímo dodavateli. Přednostně budou

čerpány finanční prostředky jiných poskytovatelů (NSA ad.), po jejich vyčerpání bude provedeno dofinan-

cování ze strany obce. Další smluvní podmínkou je zajištění investice obce zákazem převodu vlastnické-
ho práva k pozemku p.č. 322/2 k.ú. Borová na třetí osobu a stejně tak zatížení pozemku zástavním
právem ve prospěch třetí osoby.

Jedná se o obdobné sportoviště, jaké bylo v loňském roce vybudováno v České Čermné.



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

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje poskytnutí dotace v maximální výši 500.000 Kč na dofinan-
cování akce ”Obnova stávajícího sportoviště Borová” s termínem realizace a vyčerpáním dotace
nejpozději do 31.12.2023 a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o poskytnutídotace.

Výsledek hlasování:
Pro 7

Usneseni č. 18 bylo schváleno.

Proti O Zdrželi se

11. Smlouva o smlouvě budoucí - věcné břemeno pro ČEZ

Jedná se o zřízení věcného břemene - služebnosti na žádost spol. ČEZ Distribuce a.s. pro vybudování
zemního kabelového vedení NN v pozemku p.č. 724/1 ve vlastnictví obce Borová jako přípojky pro poze-
mek p.č. 77. Záměr uzavřít tuto smlouvu byl zveřejněn na úřední desce obce Borová od 19.9.20202 do
20.10.2022.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Žádné připo-
minky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodou o umístění stavby č. 02 evidovanou pod číslem ČEZd SoBS VB /IV-12-
2022584/Borová knn pro p.č. 77 a pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.

Výsledek hlasování:
pro 7

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

12. Diskuze

Poděkováni bývalého starosty:

Proti 0 Zdrželi se

Bývalý starosta obce vyslovil poděkování za činnost ve prospěch obce členům bývalého zastupitelstva a

rovněžvšem členům zastupitelstev, se kterými měl možnost za posledních necelých 10 let spolupracovat,
neboť všichni odvedli značné množství práce a na rozkvětu obce je toto vidět téměř na každém kroku.

Zároveň konstatoval, že v každém zastupitelstvu dochází k různýmsporům, ale je třeba o věcech hovořit
a spory vyřešit, což se až na drobné výjimky dařilo.
Poděkování vyslovil i členům SDH Borová a TJ Sokol Borová, bez jejichž přičinění by obec současného
rozkvětu jen stěží dosáhla.
A velký dík patří všem občanům obce Borová i okolních obcí, kterým Borová není lhostejná a zachovávají
jí přízeň.

Členům nového zastupitelstva bývalý starosta poděkoval za jejich ochotu se stát členy zastupitelstva,
neboť tato ochota značně klesá a je problém zastupitelstvo vůbec sestavit. Popřál jim nejen hodně elánu
do jejich činnosti, kterou budou pro obec vykonávat, ale také sil a trpělivosti, které budou potřebovat k

prosazení svých názorůa nápadů. Konstatoval, že se budou mít hodně co učit a také že určitě brzy zjistí,

že ne všechno jde udělat a prosadit, ne však kvůli neshodám mezi uvnitř zastupitelstva, ale hlavně při
styku s různými zákony, nařízeními a postupy, které je potřeba dodržovat.

Co čeká novézastupitelstvo v nejbližší době.

příprava rozpočtu na rok 2023
opětovné podání žádosti o dotaci na opravu cesty a opěrné zdi v centru obce, bude-li tato dotace
vypsána
probíhá administrace žádosti o dotaci na sníženíenergetické náročnosti kulturního domu, dotace



by měla být vypsána na konci letošního roku, administraci provede Centrum evropského
projektování a.s. Hradec Králové, se kterým již na tuto zakázku byla podepsána smlouva
budou obnoveny informační kanály obce - obecní rozhlas MUNIPOLIS a Borováček - v případě
MUNIPOLIS je třeba vyplnit informační leták a doručit jej na obecní úřad, případné se registrovat
přes odkaz, který je k dipozici na webu obce na titulní straně. Systém umí rozpoznat, zda má
občan instalovánu aplikaci v mobilním telefonu, zprávy pak odesílá přednostně do této aplikace,
jinak je možno využít zprávu do e-mailu nebo SMS, je schopen rovněžSMS zprávu převést na
zprávu hlasovou, která se příjemci přehraje.
byla dokončena rekonstrukce salónku, posledním úkonem byla instalace projektoru a kvalitní
zvukové aparatury formátu domácího kina 5.1 .

Slovo nového starosty:

Poděkováni členů předchozího zastupitelstva
členové předchozího zastupitelstva poděkovali za práci p. Jirkovi a p. Elcnerovi za práci odvedenou ve
funkcích starosty a místostarosty a předali jim věcnýdar.

Diskuze občanů:

• žádost o pokácení vzrostlé vrby rostoucí na pozemku obce v potoce za čp. 10, je zde blokován
vodní tok a strom způsobuje řadu dalších problémů - bude posouzeno a vydáno rozhodnutí o
kácení
poděkování ze strany občanů za odvedenou práci, včetně kritiky za určitá rozhodnutí bývalého
zastupitelstva, zejména ve vztahu k TJ Sokol Borová

Pozvánkyna nejbližší akce

v sobotu 5.11.2022 od 19:00 hodin se v parku u kaple koná Borovské strašidlení
ve dnech 12.11. a 13.11.2022 se v pohostinství U Kačeny uskuteční Svatomartinské hody
o první adventní neděli bude rozsvícenVánoční strom u kaple
uskuteční se opět Vánoční koncert v kapli, termín koncertu a interpret bude ještě upřesněn
předběžně v pátek 13.1.2023 by se měl konat tradiční Myslivecký ples v sále KD Borová

13. Závěr

Předsedající poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání zastupitelstva dne 20.10.2022 v 19:20
hodin.

Přílohy zápisu:

Příloha č. 1 - prezenční listina
Příloha č. 2 - slib zastupitelů
Příloha č. 3 - pozvánka na zasedání + program

Zápis byl vyhotoven dne: 22.10.2022.

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Miroslav Čáp

Pavlína Balcarová

Kateřina Zelená

Aleš Jakubec, DiS.
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dne..


