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……z jednání Rady obce Borová č. 21 dne 31.8.2015 od 19:00 hodin v kanceláři 

Obecního úřadu v Borové

Přítomni: Mgr. Lenka Tlustá, Ing. Petr Kučera, Ing. Václav Stodola, Vladimír Romportl, 

p. Vojtěch Bednář

rada obce schvaluje:

 Zápis RO Borová ze dne 12.8.2015;

 Pravidla pro podání žádostí o vybudování vodovodních přípojek k napojení na obecní 

vodovodní řad. Podle těchto pravidel bude vypracována žádost a navržena nová 

smlouva o dodávce vody (bude předložena ke schválení RO Borová);

 Zpětvzetí žádosti o vyhlášení ochranných pásem zdrojů obecního vodovodu, která 

byla podána u MÚ Polička, vodoprávní úřad, v r. 2014;

 Organizaci schůzky při veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu 

územního plánu Borová s odborným výkladem, které se bude konat v úterý 1. září 2015 

v 15.30 hod. v budově sokolovny, Borová čp. 90;

 Poptávku a konzultaci možných kroků k nápravě funkčního stavu střech č.p. 300, 301 

a 302, problematických digestoří v přízemních obecních bytech v č.p. 301 a izolací 

základů č.p. 300, 301 a 302;

 Podání žádosti o umístění uchazeče na VPP;

 aj.

rada obce vzala na vědomí:

 Termín konání schůzky Mikroregion Poličsko – ČEZ, a.s. dne 18.9.2015 v Poličce;

 Výši faktury, která byla vystavena Obcí Borová na základě spolupráce s Lesy ČR, s.p., 

při likvidaci černé skládky na p.p. 1096/8 v k.ú. Borová. Současně bere na vědomí 

předávací protokol;

 Protokol a závěr schůzky k problematice „studna Nespěšný“, která se konala dne 

13.8.2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Borová a kterou inicioval MÚ Polička, 

vodoprávní úřad – do 27.8.2015 budou na vodoprávní úřad doloženy listinné doklady 

k prokázání vlastnictví studny;
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 Mezitímní závěrku MŠ a ZŠ Borová ke dni 30.6.2015;

 Rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ a poskytnutí grantu na akci „Stavební úpravy 

MŠ Borová“;

 Hodnocení výsledků odběrů vzorků vody č. 6862/2015 a 6865/2015 ze dne 14.8.2015 

s výsledkem vyhovuje;

 Další seznam úkolů a opatření  - vodovod Borová;

 aj.




