
1

OBEC BOROVÁ

ZÁPIS Č. 1 /2016

ze zasedání zastupitelstva obce Borová,

konaného v pondělí dne 29.2.2016, sokolovna Borová, č.p.90

Zahájeno v 17:10 hodin, ukončeno v 20:55 hod. Jednání vedl místostarosta obce Ing. Petr Kučera

Přítomno       :     14 členů zastupitelstva obce 

Omluveni :     1 (MVDr. Zajícová Gabriela)

Neomluveni   : ----

Občané :       23

Hosté              : 2 (účetní Obce Borová p. Lenka Šiklová, členka finančního výboru            

p. Jaroslava Zölflová)

Zahájení 

Místostarosta obce (předsedající z důvodu zdravotní a hlasové indispozice starostky) přivítal členy 
zastupitelstva obce, hosty a přítomné občany. Konstatoval, že zastupitelstvo obce je svou nadpoloviční 
většinou usnášeníschopné (§	92	odst.	3	zákona	o	obcích).

Dále předsedající předložil návrh programu zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední 
desce obecního úřadu, a to ve znění:

 zahájení;
 určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
 schválení (popř. doplnění) programu jednání;
 schválení usnesení zápisu zasedání Zastupitelstva obce Borová ze dne 21.12.2015;
 rozpočet Obce Borová pro r. 2016 (sestavení rozpočtu předcházela pracovní schůzka ZO Borová dne 

10.2.2016, kde bylo o rozpočtu diskutováno);
 rozpočtový výhled Obce Borová;
 vklady obcí a jejich pojištění;
 povolení vyjímky z počtu žáků na školní rok 2016/2017 – MŠ Borová;
 povolení vyjímky z počtu žáků na školní rok 2016/2017 – ZŠ Borová;
 žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce na zajištění sociálních služeb Oblastní charity Polička 

pro rok 2016;
 smlouva o zřízení věcného břemene (služebnosti) a dohoda o ochranném pásmu a o dočasné 

přenosové trase – stavba „Hlinsko-Polička, venkovní vedení 110 kV“;
 záměr koupě pozemku p.p. č. 1280/3;
 nabídka na likvidaci odpadů (kovy a papír), smlouva o poskytování služeb v oblasti odpadového 

hospodářství;
 žádost o součinnost od Obce Sádek – ve věci ČOV pro obce Borová a Oldřiš;
 žádost o součinnost od obce Oldřiš – ve věci finančního příspěvku na výstavbu hlavního 

kanalizačního úseku přes obec Oldřiš;
 vodovod Borová 

1) legislativní záležitosti u jednotlivých zdrojů – projednání sdělení vodoprávního úřadu MÚ 
Polička k situaci studny Nespěšný v Borové;

2) kvalitativní záležitosti vody a centrální vrt;
3) výběrové řízení (poptávka) a výměna bytových a domovních vodoměrů;

 podání žádostí o dotace – katolické a evangelické pohřebiště, studie a položkový rozpočet;
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 silnice I/34 – projektová dokumentace, výběrové řízení, bezpečnostní audit – pro účely podání 
žádosti o dotace;

 veřejné osvětlení – pasport veřejného osvětlení, energetický audit – pro účely podání žádosti o 
dotace;

 organizační záležitosti podle došlé pošty, diskuze, různé;
 závěr.

1) Určení	zapisovatele	a	ověřovatelů	zápisu

Předsedající navrhl jako zapisovatele p. Vladimíra Romportla a jako ověřovatele navrhl p. Vojtěcha 
Bednáře a p. Milana Nespěšného – ten zápis ověřit odmítl. Starostka několikrát apelovala na sdělení důvodu, 
bylo jí ze strany p. Nespěšného opakovaně zodpovězeno, že nemá zájem. Vyzvala přítomné zastupitele
k podání jiného návrhu – přihlásil se Bc. Pavel Tlustý. Jiný návrh vznesen nebyl.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele	p.	Vladimíra	Romportla.
Jako	ověřovatele	zápisu	p.	Vojtěcha	Bednáře	a	Bc.	Pavla	Tlustého.

pro: 11 proti: 0    zdržel se:  3
usnesení č. 1 bylo schváleno

*

2) schválení	programu	jednání

Předsedající	 se	 dotazoval přítomných	 zastupitelů,	 zda	 mají	 další	 návrhy	 či	 podněty,	 které	 je	 třeba	
zařadit	do	programu	jednání	a	doplnit	program	jednání.	Nebyly	vzneseny.	

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje programu	jednání	zastupitelstva	tak,	jak	byl	vyvěšen	
na	úřední	desce.

pro: 11 proti: 0    zdržel se:  3
usnesení č. 2 bylo schváleno

*

3) schválení	usnesení zápisu	zasedání	Zastupitelstva	obce	Borová	ze	dne	21.12.2015

Předsedající dále	seznámil přítomné	zastupitele a	hosty se	zápisem usnesení ve	znění:

PŘEHLED		USNESENÍ ze	dne	21.12.2015

Zastupitelstvo	obce Borová schvaluje:
usnesení	č.	54:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele	Ing.	Petra	Kučeru.
Jako	ověřovatele	zápisu	p.	Pavla	Bednáře	a	Ing.	Jaroslava	Štrofa.
usnesení	č.	55:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje program jednání	zastupitelstva	tak,	jak	byl	vyvěšen	
na	úřední	desce.
usnesení	č.	56:
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Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	zápis	usnesení	 ze	dne	25.11.2015.	

usnesení č.	57:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	rozpočtové	provizorium	na	rok	2016	podle	pravidel	
uvedených	v příloze	č.1.	
usnesení	č.	58:
Zastupitelstvo	obce Borová schvaluje	příkaz	k provedení	inventarizace	a	jmenování	členů	
inventarizačních	 komisí:	 předseda	 inventarizační	 komise	 Ing.	 Petr	 Kučera,	 členy	 účetní	
obce	 p.	 Lenka	 Šiklová,	 p.	 Vladimír	 Romportl,	 Milan	 Osinek,	 Vojtěch	 Bednář,	 Ing.	 Tomáš	
Fáber,	Ing.	Václav	Stodola	a	Ing.	Jaroslav	Štrof.	Podrobný	plán	inventur	a	rozdělení	dílčích	
komisí	bude	součástí	zápisu	rady.
usnesení	č.	59:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 na	 MMR	 ČR,	 program	
Podpora	obnovy	a	rozvoje	venkova,	dotační	titul	č.	2	– Podpora	zapojení	dětí	a	mládeže	do	
komunitního	života	v obci,	na	akci	„Dětská	hřiště	v obci	Borová“.
usnesení	č.	60:
Zastupitelstvo	 obce Borová	 schvaluje	 program	 pro	 poskytování	 dotací	 z rozpočtu	 obce	
Borová.

Poté předsedající vyzval přítomné ke vznesení připomínek k zápisu usnesení. Nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo	obce Borová schvaluje	zápis usnesení	 ze	dne	21.12.2015.

pro: 10 proti: 0    zdržel se: 4
usnesení č. 3 bylo schváleno

*

4) výsledek	hospodaření	r.	2015

Účetní obce seznámila přítomné s výsledky hospodaření Obce Borová za rok 2015, dotazy nebyly 
vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	výsledek	hospodaření	obce	za	rok	2015	podle	plnění	
rozpočtu	 za	 období	 01/2015	 až	 12/2015,	 celkové	 příjmy	 19	 525	 674,48	 Kč,	 celkové	 výdaje	
13 656 261,96	Kč.

pro: 12 proti: 0    zdržel se: 2
usnesení č. 4 bylo schváleno

*

5) inventarizace	obecního	majetku	za	rok	2015 k 31.12.2015

Předsedající seznámil přítomné s obsahem inventarizační zprávy, dotazy vzneseny nebyly.
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Návrh	usnesení:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	inventarizaci obecního	majetku	ke	dni	31.12.2015.

pro: 10 proti: 0    zdržel se: 4
usnesení č. 5 bylo schváleno

*
6) rozpočet	Obce	Borová	pro	rok	2016

Účetní	Obce	Borová	 seznámila	přítomné	s hlavními	paragrafy	a	položkami	návrhu	 rozpočtu.	Jeho 
sestavení předcházela pracovní schůzka ZO Borová dne 10.2.2016, na kterou byly písemně pozváni všichni 
zastupitelé a kde bylo o rozpočtu diskutováno (této schůzky se zúčastnil zastupitel: Pavel Bednář, Vojtěch 
Bednář, Fáber Tomáš, Kučera Petr, Vladimír Romportl, Václav Stodola, Lenka Tlustá, Pavel Tlustý; 
omluveni – Oto Brokl, Jaroslav Štrof, Gabriela Zajícová; neomluveni – Josef Dohnal, Bedřich Chadima, 
Miroslav Hegr, Milan Nespěšný). Další návrhy a dotazy k sestavení rozpočtu již vzneseny nebyly, diskuze 
neproběhla.

Návrh	usnesení:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	rozpočet	Obce	Borová	pro	rok	2016.

pro: 9 proti: 0    zdržel se: 5
usnesení č. 6 bylo schváleno

7) rozpočtový	výhled	Obce	Borová

Předsedající seznámil přítomné s důvody a způsobem tvorby rozpočtového výhledu, dotazy vzneseny 
nebyly.

Návrh	usnesení:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	rozpočtový	výhled	2016	– 2019.

pro: 9 proti: 0    zdržel se: 5
usnesení č. 7 bylo schváleno

*

8) vklady	obcí	a	jejich	pojištění

Členka	finančního	výboru	p.	 Jaroslava	Zölflová	seznámila	přítomné	s problematikou	pojištění	vkladů	
veřejného	 sektoru	 a	 předložila	 zastupitelům	 ke	 zvážení	 návrhy	 termínovaných	 vkladů	 pro	 veřejný	
sektor.

Zastupitelstvo	obce	Borová	bere	na	vědomí	 informace	o	nabytí	účinnosti	nové	 legislativy	
k pojištění	 vkladů	 obcí	 od	 1.1.2016,	 kdy	 vklady	 nejsou	 automaticky	 pojištěny	 a	možné	 návrhy	
vkladů.
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9) Nová	smlouva	o	přijetí	investičního	úvěru	od	České	spořitelny	a.s.

Předsedající předal slovo starostce obce, která přítomné seznámila se současným stavem úvěrových účtů 
obce, které jsou vedeny u České spořitelny, a.s. a současně s jejich možným přefinancováním, kterým by 
došlo k úspoře finančních prostředků obce – podrobnosti viz. příloha zápisu. O návrhu bylo diskutováno.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	podle	§	85,	písm.	j)	zák.	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	ve	

znění	pozdějších	předpisů	uzavření	smlouvy	o	přijetí	 investičního	úvěru	od	České	spořitelny	a.s.	
(IČ	 45244782)	 do	 výše	 2.500.000	 Kč	 na	 financování	 akcí	 r.	 2016	 (projektová	 dokumentace	
k bezpečnostním	 opatřením	 podél	 silnice	 I/34;	 projektová	 dokumentace	 gravitační	 kanalizace	
pro	územní	a	stavební	řízení	v rámci	svazku	DSO	Oldřiš	– Borová;	opravy,	obnova,	udržování	a	
intenzifikace	 Vodovodu	 Borová;	 rekonstrukce	 sociálního	 zařízení	 Mateřské	 školy Borová;	
vybudování	 dětského	 hřiště;	 oprava,	 obnova	 a	 udržování	 areálu	 evangelického	 a	 katolického	
pohřebiště	v k.ú.	Borová	u	Poličky)	se	splatností	do	4	let	a	zajištěného	budoucími	příjmy	obce.

pro: 11 proti: 1    zdržel se: 2
usnesení č. 8 bylo schváleno

10) Povolení	vyjímky	z počtu	žáků	na	školní	rok	2016/2017	– MŠ	Borová

Předsedající přečetl žádost Mateřské školy Borová.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 projednalo	 žádost	 Mateřské	 školy	 Borová o	 udělení	 vyjímky	

z nejvyššího počtu	dětí	ve	třídě	a	tuto	vyjímku	schvaluje	podle	§	23	odst.	3	a	5	zák.	č.	561/2004	
Sb.,	o	předškolním,	základním,	středním,	vyšším	odborném	a	jiném	vzdělávání	(školský	zákon)	na	
školní	 rok	 2016/2017.	 Obec	 Borová	 povoluje	 vyjímku	 z nejvyššího	 počtu	 dětí	 stanoveného	
prováděcím	právním	předpisem	do	počtu	 4	 dětí	 za	 předpokladu,	 že	 toto	 zvýšení	 počtu	není	na	
újmu	kvalitě	vzdělávací	činnosti	školy	a	jsou	splněny	podmínky	bezpečnosti	a	ochrany	zdraví.

pro: 13 proti: 0    zdržel se: 1
usnesení č. 9 bylo schváleno

11) Povolení	vyjímky	z	nejnižšího počtu	žáků	na	školní	rok	2016/2017	– ZŠ	Borová	

Předsedající přečetl žádost Základní školy Borová. 

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 projednalo	 žádost	 Základní	 školy	 Borová	 o	 udělení	 vyjímky	

z nejnižšího	počtu	žáků	ve	třídě	a	tuto	vyjímku	schvaluje	podle	§	23	odst.	3	a	4	zák.	č.	561/2004	
Sb.,	o	předškolním,	základním,	středním,	vyšším	odborném	a	jiném	vzdělávání	(školský	zákon)	na	
školní	 rok	 2016/2017.	 Obec	 Borová	 povoluje	 vyjímku	 z nejnižšího	 počtu	 žáků	 v souladu	 se	
školským	zákonem	a	prováděcím	právním	předpisem	za	předpokladu,	že	uhradí	zvýšené	výdaje	
na	vzdělávací	činnost	školy,	a	to	nad	výši	stanovenou	krajským	normativem.		

pro: 13 proti: 0    zdržel se: 1
usnesení č. 10 bylo schváleno
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12) žádost	 o	 finanční	 příspěvek	 z rozpočtu	 obce	 na	 zajištění	 sociálních	 služeb	 Oblastní	

charity	Polička	pro	rok	2016

Předsedající přečetl žádost Oblastní charity Polička, bylo navrženo schválit požadovanou částku.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	poskytnutí	daru	ve	výši	10.000,--Kč	Oblastní	charitě	

Polička,	Vrchlického	22,	572	01	Polička,	na	základě	žádosti	ze	dne	4.2.2016.

pro: 14 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 11 bylo schváleno

13) smlouva	 o	 zřízení	 věcného	 břemene	 (služebnosti)	 a	 dohoda	 o	 ochranném	 pásmu	 a	 o	

dočasné	přenosové	trase	– stavba	„Hlinsko-Polička,	venkovní	vedení	110	kV“

Starostka obce seznámila přítomné s podklady, které jsou součástí žádosti o podepsání listin. Bylo 
diskutováno u trase vedení stavby „Hlinsko-Polička, venkovní vedení 110kV“ a způsobu výpočtu náhrad. 
Opět bylo zdůrazněno, že o trase vedení bylo rozhodnuto již v dřívějších letech a v tuto chvíli je třeba 
využívat granty společnosti ČEZ. Na toto téma a téma náhrad byla vedena debata s p. Nespěšným. Byl 
vyzván starostkou k osobní schůzce – na toto nereflektoval se slovy „netuším, kdy budu mít čas“. 

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 Smlouvu	 o	 zřízení	 věcného	 břemene - služebnosti		

číslo:	 IE-12-2002591/192,	 DOHODU	 (o	 ochranném	 pásmu)	 číslo:IE-12-2002591/OP/192	 a	
DOHODU	 (o	 dočasné	 přenosové	 trase)	 číslo:IE-12-2002591/DPT	 192	 mezi	 Obcí	 Borová	 a	 ČEZ	
Distribuce,	a.s.	Jednorázová	výše	náhrady	je	6.000,--Kč.

pro: 9 proti: 1   zdržel se: 4
usnesení č. 12 bylo schváleno

14) záměr	koupě	pozemku	p.p.	č.	1280/3

Předsedající seznámil přítomné s důvody koupě pozemku – navazuje na lesní pozemek LV 10001. Před 
projednáním ZO byl pozemek oceněn podle § 45 vyhl. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování 
majetku (oceňovací vyhláška) ve znění pozdějších předpisů.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	koupi	pozemku	p.p.č.	1280/3	o	výměře	2234	m2,	lesní	

pozemek.	Bude	vypracována	kupní	smlouva	a	odsouhlasena	ZO	Borová.

pro: 13 proti: 0    zdržel se: 1
usnesení č. 13 bylo schváleno

15) nabídka	 na	 likvidaci	 odpadů	 (kovy	 a	 papír),	 smlouva	 o	 poskytování	 služeb	 v oblasti	

odpadového	hospodářství

Předsedající seznámil přítomné s důvody záměru uzavření smlouvy podle nabídky spol. Recycling-
kovové odpady. Jedná se o vývoz  a odebírání odpadů (kovy a papír) ze sběrného dvora (viz příloha zápisu a 
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návrh smlouvy). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s dopravou, přistavením kontejnerů, 
manipulaci apod. Veškeré přepravní nádoby (kontejnery, bedny, žoky) budou zapůjčeny zdarma. V ceně je 
zahrnuta evidence a zpracování podkladů pro roční hlášení o odpadech.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	Smlouvu	o	poskytování	služeb	v oblasti	odpadového	

hospodářství	 číslo	 No/00105/2016	 mezi	 Obcí	 Borová	 a	 RECYCLING-kovové	 odpady	 a.s.,	
Herrmannova	5611,	583	01	Chotěboř.

pro: 11 proti: 0    zdržel se: 3
usnesení č. 14 bylo schváleno

16) žádost	o	součinnost	od	Obce	Sádek	– ve	věci	ČOV	pro	obce	Borová	a	Oldřiš

Předsedající přečetl žádost o součinnost obce Borová a Oldřiš ve věci výstavby ČOV pro kanalizaci na 
katastrálním území Sádek. O žádosti a jejím obsahu bylo diskutováno.

Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 bere	 na	 vědomí	 žádost o	 součinnost,	 která	 byla	 doručena	
k projednání	 ZO	 Borová	 od	 ZO	 Sádek	 ve	 věci	 ČOV.	 O	 vyjádření	 k požadovaným	 bodům bude	
požádán	 zpracovatel	 projektové	 dokumentace gravitační	 kanalizace pro	 DSO	Oldřiš-Borová fa	
RECPROJEKT	s.r.o.

Pozn.:	v 19.00	hod	odešel	zastupitel	p.	Brokl

17) žádost	o	součinnost	od	Obce	Oldřiš– ve	věci finančního	příspěvku	na	výstavbu	hlavního	

kanalizačního	úseku	přes	obec	Oldřiš

Předsedající přečetl žádost Obce Oldřiš. O žádosti a jejím obsahu bylo diskutováno, dle sdělení 
zastupitele p. Nespěšného tato debata probíhala ústně již v minulosti (záměr tlakové kanalizace) – bez 
bližšího upřesnění „čísel“ či procent.

Zastupitelstvo	obce	Borová	bere	žádost	na	vědomí,	v současné	době	se	k finančního	příspěvku	
nebude	zavazovat.

18) vodovod	Borová	

a) legislativní	 záležitosti	 u	 jednotlivých	 zdrojů	 – projednání	 sdělení	 vodoprávního	 úřadu	

MÚ	Polička	k situaci	studny	Nespěšný

Starostka obce seznámila přítomné se Sdělením vodoprávního úřadu Městského úřadu Polička ze dne 
21.12.2015 k situaci studny Nespěšný v Borové (název studny v provozním řádu vodovodu). Tento 
konstatuje (na základě předložených dokumentů), že oprávněným odběratelem vody ze studny je Obec 
Borová, pro nemovitost č.p. 227 není stanoven žádný povolený odběr.

Doporučení vodoprávního úřadu:
1) uzavřít smlouvu mezi p. Nespěšným a Obcí Borová o odběru vod ze studny pro nemovitost p. 

Nespěšného č.p. 227;
2) požádat o změnu povolení MÚ Polička – pro žadatele složitější a finančně náročnější

(vše viz příloha). Toto stanovisko bylo doručeno Obci Borová a p. Nespěšnému. Dne 9.2.2016 byla p. 
Nespěšnému zaslána výzva k nápravě stavu tak, aby byl ošetřen odběr vody pro nemovitost č.p. 227, 
s požadavkem na nápravu stavu a podání písemné odpovědi do 28.2.2016 (viz příloha). Do počátku konání 
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ZO nebyla odpověď doručena, proto se starostka dožadovala stanoviska ústního. Pan Nespěšný předal na 
místě písemnou odpověď bez návrhu řešení stavu s odkazem pro podání informací týkající se historie studny 
na své zemřelé předky a na přiložený plánek hřbitova pro lepší orientaci (viz příloha).
Přes několikrát opakovanou nabídku starostky jakožto zástupce Obce Borová o poklidnou nápravu stavu a 
napravení legislativních záležitostí k odběru vody na tuto nereflektoval, pan Nespěšný se domnívá, že se 
nemá vyjadřovat. 

Bude dále řešeno.

Pozn:	v 19:30	hod	vyhlášena	5	min.	přestávka	– zastupitel	p.	Nespěšný	odešel

b) kvalitativní	záležitosti	vody	a	centrální	vrt

Starostka obce seznámila přítomné se stavem a kvalitou vody v jednotlivých zdrojích vodovodu a 
přednesla záměr centrálního vrtu spojenou s hydrologickým průzkumem. O návrhu záměru a jeho lokalitě
bylo diskutováno.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 realizaci	 hydrogeologického	 průzkumu	 a	 realizaci	

úzkoprofilového	hydrogeologického	průzkumného	vrtu	dle	cenové	nabídky.		

pro: 12 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 15 bylo schváleno

c) výběrové	řízení	(poptávka)	a	výměna	bytových	a	domovních	vodoměrů

Starostka obce seznámila přítomné s důvody výměny vodoměrů. Pan Chadima se dotazoval, zda je nutno 
měnit všechny vodoměry najednou – starostkou vysvětleno a zodpovězeno.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 výzvu k podání	 nabídky	 a	 k prokázání	 splnění	

kvalifikace	na	zakázku	dodávky	s	názvem	„Dodávka	vodoměrů	Borová“

pro: 9 proti: 0    zdržel se: 3
usnesení č. 16 bylo schváleno

Pozn:	v 19:55	hod.	se	zastupitel	p.	Štrof	omluvil	a odešel (pracovní	důvody).

19) podání	 žádostí	 o	 dotace	 – katolické	 a	 evangelické	 pohřebiště,	 studie	 a	 položkový	

rozpočet

Starostka obce seznámila přítomné se záměrem podání žádosti na obnovu a opravu „páteřních 
komunikací“ na evangelickém a katolickém pohřebišti, kterou bude administrovat Obec Borová za žadatele 
(obě církve). Současně předložila k nahlédnutí zpracované podklady – studie pohřebišť a položkové 
rozpočty.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 podání	 žádosti	 o	 dotaci	 v rámci	 programu	 na	

udržování	 a	 obnovu	 kulturního	 dědictví	 venkova- Ministerstvo	 zemědělství.	 Žádosti	 budou	
podávat	 samostatně	 Římskokatolická	 farnost	 Borová,	 č.p.	 9,	 569	 82	 Borová	 a	 Farní	 sbor	
Českobratrské	 církve	 evangelické	 v Borové	 u	 Poličky,	 č.p.	 30,	 569	 82	 Borová	 jako	 vlastníci	
pozemků,	na	kterých	bude	probíhat	oprava	zpevněných	ploch-páteřní	komunikace.
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pro: 11 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 17 bylo schváleno

20) silnice	I/34	– projektová	dokumentace,	výběrové	řízení,	bezpečnostní	audit	– pro	účely	

podání	žádosti	o	dotace	

Starostka obce seznámila přítomné s projektovým záměrem rekonstrukce chodníků a dopravně 
bezpečnostních prvků podél silnice I/34 tak, aby vyhověl žádosti o dotaci na SFDI podanou v r. 2017. 

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	vypracování	projektové	dokumentace	rekonstrukce	

veřejných	 prostranství	 a	 občanské	 vybavenosti	 podél	 silnice	 I/34	 pro	 územní	 řízení	 včetně	
inženýrské	činnosti,	bezpečnostního	auditu	a	ostatních	příloh	tak,	aby	vyhověly	podání	žádosti	o	
dotace.	Administrací	výběrového	řízení	bude	pověřena	odborná	firma.

pro: 11 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 18 bylo schváleno

21) veřejné	 osvětlení	 – pasport	 veřejného	 osvětlení,	 energetický	 audit	 – pro	 účely	 podání	

žádosti	o	dotace

Starostka obce seznámila přítomné s projektovým záměrem rekonstrukce veřejného osvětlení a podáním 
žádosti o dotace v r. 2017.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 vypracování	 pasportu	 veřejného	 osvětlení,	

energetického	auditu	a	ostatních	příloh	tak,	aby	vyhověly	podání	žádosti	o	dotace.	Zpracováním	
bude	pověřena	odborná	firma	na	základě	cenové	poptávky.

pro: 11 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 19 bylo schváleno

Dále	podáno	na	vědomí:

 termín	konání	borovských	her	v Borové	u	Opavy v termínu	24.	– 26.	6.	2016;
 záměr	digitalizace	kronik;
 pořízení	osobního	automobilu	svazkem	obcí	AZASS	za	účelem	rozšíření	služeb	občanům	

– pečovatelská	služba;
 webové	stránky	Obce	Borová	v přestavbě;
 jednání	o	stavebních	pozemcích	lokalita	„U	Roubenky“

diskuze,	organizační	záležitosti	a	různé

Byla	 vedena	 diskuze	 s občany	 na	 téma	 nadzemního	 vedení	 Hlinsko	 – Polička	 110	 kV	 a	
poskytnutého	grantu	Obci	Borová	ze	strany	Nadačního	fondu	ČEZ.	
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PŘEHLED		USNESENÍ ze	dne	29.2.2016

Zastupitelstvo	obce Borová schvaluje:
usnesení	č.	1:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele	p.	Vladimíra	Romportla.
Jako	ověřovatele	zápisu	p.	Vojtěcha	Bednáře	a	Bc.	Pavla	Tlustého.

usnesení	č.	2:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje program jednání	zastupitelstva	tak,	jak	byl	vyvěšen	na	
úřední	desce.

usnesení	č.	3:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	zápis	usnesení	 ze	dne	21.12.2015.	

usnesení	č.	4:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 výsledek	 hospodaření	 obce	 za	 rok	 2015	 podle	 plnění	
rozpočtu	 za	 období	 01/2015	 až	 12/2015,	 celkové	 příjmy	 19	 525	 674,48	 Kč,	 celkové	 výdaje	
13 656 261,96	Kč.

usnesení	č.	5:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	inventarizaci obecního	majetku	ke	dni	31.12.2015.

usnesení	č.	6:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	rozpočet	Obce	Borová	pro	rok	2016

usnesení	č.	7:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	rozpočtový	výhled	2016	– 2019.

usnesení	č.	8:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	podle	§	85,	písm.	j)	zák.	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích	ve	znění	
pozdějších	 předpisů	 uzavření	 smlouvy	 o	 přijetí	 investičního	 úvěru	 od	 České	 spořitelny	 a.s.	 (IČ	
45244782)	 do	 výše	 2.500.000	 Kč	 na	 financování	 akcí	 r.	 2016	 (projektová	 dokumentace	
k bezpečnostním	 opatřením	 podél	 silnice	 I/34;	 projektová	 dokumentace	 gravitační	 kanalizace	
pro	územní	a	stavební	řízení	v rámci	svazku	DSO	Oldřiš	– Borová;	opravy,	obnova,	udržování	a	
intenzifikace	 Vodovodu	 Borová;	 rekonstrukce	 sociálního	 zařízení	 Mateřské	 školy	 Borová;	
vybudování	 dětského	 hřiště;	 oprava,	 obnova	 a	 udržování	 areálu	 evangelického	 a	 katolického	
pohřebiště	v k.ú.	Borová	u	Poličky)	se	splatností	do	4	let	a	zajištěného	budoucími	příjmy	obce.

usnesení	č.	9:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 projednalo	 žádost	 Mateřské	 školy Borová	 o	 udělení	 vyjímky	
z nejvyššího	počtu	dětí	ve	třídě	a	tuto	vyjímku	schvaluje	podle	§	23	odst.	3	a	5	zák.	č.	561/2004	
Sb.,	o	předškolním,	základním,	středním,	vyšším	odborném	a	jiném	vzdělávání	(školský	zákon)	na	
školní	 rok	 2016/2017.	 Obec	 Borová	 povoluje	 vyjímku	 z nejvyššího	 počtu	 dětí	 stanoveného	
prováděcím	právním	předpisem	do	počtu	 4	 dětí	 za	 předpokladu,	 že	 toto	 zvýšení	 počtu	není	na	
újmu	kvalitě	vzdělávací	činnosti	školy	a	jsou	splněny	podmínky	bezpečnosti	a	ochrany	zdraví.

usnesení	č.	10:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 projednalo	 žádost	 Základní	 školy	 Borová	 o	 udělení	 vyjímky	
z nejnižšího	počtu	žáků	ve	třídě	a	tuto	vyjímku	schvaluje	podle	§	23	odst.	3	a	4	zák.	č.	561/2004	
Sb.,	o	předškolním,	základním,	středním,	vyšším	odborném	a	jiném	vzdělávání	(školský	zákon)	na	
školní	 rok	 2016/2017.	 Obec	 Borová	 povoluje	 vyjímku	 z nejnižšího	 počtu	 žáků	 v souladu	 se	
školským	zákonem	a	prováděcím	právním	předpisem	za	předpokladu,	že	uhradí	zvýšené	výdaje	
na	vzdělávací	činnost	školy,	a	to	nad	výši	stanovenou	krajským	normativem.		

usnesení	č.	11:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 poskytnutí	 daru	 ve	 výši	 10.000,--Kč	 Oblastní	 charitě	
Polička,	Vrchlického	22,	572	01	Polička,	na	základě	žádosti	ze	dne	4.2.2016.

usnesení	č.	12:



11

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	Smlouvu	o	zřízení	věcného	břemene	- služebnosti		číslo:	IE-
12-2002591/192,	 DOHODU	 (o	 ochranném	 pásmu)	 číslo:IE-12-2002591/OP/192	 a	 DOHODU	 (o	
dočasné	přenosové	trase)	číslo:IE-12-2002591/DPT	192	mezi	Obcí	Borová	a	ČEZ	Distribuce,	a.s.	
Jednorázová	výše	náhrady	je	6.000,--Kč.

usnesení	č.	13:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 koupi	 pozemku	 p.p.č.	 1280/3	 o	 výměře	 2234	 m2,	 lesní	
pozemek.	Bude	vypracována	kupní	smlouva	a	odsouhlasena	ZO	Borová.

usnesení	č.	14:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 Smlouvu	 o	 poskytování	 služeb	 v oblasti	 odpadového	
hospodářství	 číslo	 No/00105/2016	 mezi	 Obcí	 Borová	 a	 RECYCLING-kovové	 odpady	 a.s.,	
Herrmannova	5611,	583	01	Chotěboř.

usnesení	č.	15:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	realizaci	hydrogeologického	průzkumu	a	realizaci	
úzkoprofilového	hydrogeologického	průzkumného	vrtu	dle	cenové	nabídky.

usnesení	č.	16:
Zastupitelstvo	obce	Borová	 schvaluje	 výzvu k podání	nabídky	a	k prokázání	 splnění	 kvalifikace	
na	zakázku	dodávky	s	názvem	„Dodávka	vodoměrů	Borová“

usnesení	č.	17:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	podání	žádosti	o	dotaci	v rámci	programu	na	udržování	a	
obnovu	 kulturního	 dědictví	 venkova- Ministerstvo	 zemědělství.	 Žádosti	 budou	 podávat	
samostatně	Římskokatolická	 farnost	Borová,	 č.p.	 9,	 569	82	Borová	a	 Farní	 sbor	 Českobratrské
církve	evangelické	v Borové	u	Poličky,	č.p.	30,	569	82	Borová	jako	vlastníci	pozemků,	na	kterých	
bude	probíhat	oprava	zpevněných	ploch-páteřní	komunikace.

usnesení	č.	18:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 vypracování	 projektové	 dokumentace	 rekonstrukce
veřejných	 prostranství	 a	 občanské	 vybavenosti	 podél	 silnice	 I/34	 pro	 územní	 řízení	 včetně	
inženýrské	činnosti,	bezpečnostního	auditu	a	ostatních	příloh	tak,	aby	vyhověly	podání	žádosti	o	
dotace.	Administrací	výběrového	řízení	bude	pověřena	odborná	firma.

usnesení	č.	19:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 vypracování	 pasportu	 veřejného	 osvětlení,	 energetického	
auditu	a	ostatních	příloh	tak,	aby	vyhověly	podání	žádosti	o	dotace.	Zpracováním	bude	pověřena	
odborná	firma	na	základě	cenové	poptávky.

Přílohy zápisu:

1) prezenční listina zastupitelé, prezenční listina hosté, pozvánka zastupitelů; pozvánka na pracovní 

schůzku ZO k rozpočtu, prezenční listina;

2) poznámky zapisovatele;

3) inventarizační zpráva – pracovní výtisk;

4) pracovní verze rozpočtového výhledu;

5) podklady k rozpočtu 2016, návrh p. Nespěšného z r. 2015, 2016;

6) poznámky k pojištění vkladů obcí, nabídky p. Zölflové;

7) podklad k přefinancování úvěru ČS a.s.;

8) vyjímka z počtu žáků ZŠ a MŠ – kopie žádosti;

9) žádost Oblastní charity Polička;

10) podklady ke smlouvám ČEZ a.s.;
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11) p.p. 1280/4, ocenění

12) podklady Recyclinng-kovové odpady;

13) žádosti o součinnost ČOV Obec Sádek, Obec Oldřiš příspěvek na kanalizaci;

14) podklady, cenová nabídka hydrologický průzkum a vrt;

15) podklady k pasportu VO;

16) kopie výpisu usnesení 7, 8, 9, 10

Zápis byl vyhotoven dne: 7.3.2016

Zapsala: Mgr. Lenka Tlustá

Ověřovatelé: p. Vojtěch Bednář dne ..................... podpis …………………………

Bc. Pavel Tlustý dne ..................... podpis …………………………

Starostka: Mgr. Lenka Tlustá dne ..................... podpis …………………………

Místostarosta: Ing. Petr Kučera dne ..................... podpis …………………………




