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……z jednání Rady obce Borová č. 11 dne 11.5.2015 od 17:00 hodin v kanceláři 

Obecního úřadu v Borové

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

Vojtěch Bednář

rada obce schvaluje:

 Zápis RO Borová ze dne 27.4.2015;

 Finanční dar SDH Borová č.p. 100 ve výši 3000,-- Kč, a to za spolupráci a vyčištění 

koupaliště za kempem a na Sv. Kateřině;

 Finanční dar TJ Sokol Borová, Borová č.p. 90 – oddíl badbintonu ve výši 2000,-- Kč, a 

to za vyčištění koupaliště za kempem;

 Metodický pokyn pro umísťování uchazečů v bytech zvláštního určení – obecní byty

(viz příloha);

 Zadaní zpracování návrhu směrnice, kterou se stanoví zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu zadavatelem Obec Borová Mgr. Jaromíru Kašparovi (viz příloha)-

bude předloženo k projednání a vyjádření na nejbližším ZO;

 Oslovení fy RECPROJEKT s.r.o. a poptávku cenové nabídky na zpracování variantní 

ekonomicko-technické studie na akci „Odkanalizování obce Borová“ – tlakový systém 

stokových sítí (TSS) a systém spádové gravitační kanalizace z pohledu 

vodohospodářského hlediska, investičních nákladů, provozních nákladů, výše stočného 

pro obě varianty a financování stavby z dotačních titulů a jiných zdrojů. Studie by měla 

obsahovat výhledovou dobu 60-ti let. Dále je domluvena schůzka se starostou Obce 

Oldříš p. Serafínem, p. Jiřím Abrhámem, Ing. Recem, místostarostou Obce Borová Ing. 

Kučerou a starostkou v Borové dne 13.5.2015 a bude diskutováno nad zadáním studie 

v rámci svazku DSO Oldřiš - Borová;

 Přepracování projektové dokumentace akce „Stavební úpravy mateřské školy 

Borová“ z února r. 2012, jenž byla podkladem pro ohlášení stavby. Její přepracování je 

nutností kvůli stanovisku Krajské hygienické stanice se sídlem ve Svitavách- nebylo

před zpracováním dokumentace v r. 2012 s hygienickou stanicí konzultováno, z jejich 

pohledu je navržená rekonstrukce nevyhovující a neřešící dispoziční otázku křížení a 

provozů. Přepracování dokumentace bylo s ohledem na podklady a s tím spojené 
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finanční prostředky zadány fy Šafář CZ s.r.o. dle přiložené cenové nabídky (viz příloha)

– rozsah a návrh řešení byl konzultován na předcházející schůzce za účasti starostky 

obce, projektanta, ředitelky MŠ a pracovnice hygienické stanice;

 Nájemní smlouvu s p. Lianu Pospíšilovou, Březiny 107 – obecní byt č. 3 v č.p. 302;

 aj.

rada obce vzala na vědomí:

 Průběh pietní akce „Kytičkou k uctění památky obětí 2. sv. války“ k příležitosti 70. 

výročí ukončení 2. sv. války od 14.00 hodin a volně navazujícího programu od 17.00 

hodin v lokalitě za Roubenkou, a s tím spojenou diskuzi na web stránkách obce, kde 

bylo v příspěvcích diskutováno o financování akce. Dotazy s tímto spojené budou 

zodpovězeny na ZO Borová dne 20.5.2015;

 aj.




