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OBEC BOROVÁ 

ZÁPIS 

ze 2. zasedání zastupitelstva obce Borová, 

konaného ve středu dne 12.11. 2014, sokolovna č.p.90 

Zahájeno v 19:00 hodin, ukončeno v 20:10 hod. Jednání vedla starostka obce Mgr. Lenka Tlustá 

 

Přítomno:      14 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina – příloha č.2), p. Josef Dohnal se 

dostavil v 19:07 

Omluveni:       1 (p. Brokl Oto) 

Neomluveni:   0 

Hosté:   účetní obce Borová p. Lenka Šiklová 

Občané:         39 

 

Zahájení  

Starostka přivítala členy zastupitelstva obce a přítomné občany. Konstatovala, že zastupitelstvo obce je 

usnášeníschopné. Před projednáním vlastního programu bylo přítomným zastupitelům předáno osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce Borová (viz příloha 3). 

Dále starostka předložila návrh programu 2. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce 

obecního úřadu, a to ve znění: 

 

 schválení návrhu rozpočtového opatření č. 2/2014 ve věci „Pořízení techniky na svoz biologického odpadu pro 

obec Borová“; 

 různé; 

 a současně jej navrhla doplnit o body: 

 určení  zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích); 

 schválení zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 3.11.2014; 

 stanovení určeného zastupitele obce podle stavebního zákona ve věci spolupráce v procesu pořizování 

územně plánovací dokumentace (územní plán). 

Žádné jiné návrhy k doplnění programu zasedání zastupitelstva nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení č. 14: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje doplnění programu jednání zastupitelstva o tyto body:  

1)určení  zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích); 

2)schválení zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 3.11.2014; 

3)stanovení určeného zastupitele obce podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění (stavební zákon), ve věci spolupráce v procesu pořizování územně plánovací 

dokumentace (územní plán). 

pro:   13 proti:   0    zdržel se:    0 

usnesení č. 14 bylo schváleno (p. Josef Dohnal nepřítomen hlasování) 
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* 

Následovalo schválení programu jednání zastupitelstva obce Borová ve znění: 

Návrh usnesení č. 15: 

1)určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu;  

2)schválení zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 3.11.2014; 

3) stanovení určeného zastupitele obce podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, v platném znění (stavební zákon), ve věci spolupráce v procesu pořizování územně plánovací 

dokumentace (územní plán); 

4) schválení návrhu rozpočtového opatření č. 2/2014; 

5) různé. 

pro:   13 proti:   0    zdržel se:    0 

usnesení č. 15 bylo schváleno (p. Josef Dohnal nepřítomen hlasování) 

* 

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Jako zapisovatele předsedající navrhla Ing. Petra Kučeru a jako ověřovatele zápisu p. Vladimíra Romportla a p. 

Miroslava Hegra. Poté, co se předsedající zeptala, zda jsou jiné návrhy, p. Miroslav Hegr své pověření odmítl. Jako 

náhradník se přihlásil a byl pověřen p. Milan Nespěšný. 

 

Návrh usnesení č. 16: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje jako zapisovatele  Ing. Petra Kučeru. 

Jako ověřovatele zápisu p. Vladimíra Romportla a p. Milana Nespěšného. 

 

pro:   13 proti:   0    zdržel se:    0 

usnesení č. 16 bylo schváleno (p. Josef Dohnal nepřítomen hlasování) 

* 

 

2) schválení usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 3.11.2014 

 

Ing. Petr Kučera seznámil přítomné zastupitele se zápisem usnesení ze dne 3.11.2014. Poté bylo hlasováno. 

 

Návrh usnesení č. 17:  

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zápis z ustavujícího zasedání ze dne 3.11.2014.  

pro:   13 proti:   0    zdržel se:    1 

usnesení bylo schváleno 

* 
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3) stanovení určeného zastupitele obce podle stavebního zákona ve věci spolupráce v procesu 

pořizování územně plánovací dokumentace (územní plán) 

 

Předsedající seznámila přítomné s požadavkem Úřadu územního plánování, Odbor územního plánování, 

rozvoje a životního prostředí (MÚ Polička). Požadovala po přítomných zastupitelích předložit návrhy. Pan 

Vladimír Romportl navrhl starostku obce Borová. Jiné návrhy předloženy nebyly. 

 

Návrh usnesení č. 18: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje jako určeného zastupitele podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), na celé volební období 2014-2018           

Mgr. Lenku Tlustou, členku zastupitelstva obce Borová. 

pro:   13 proti:   0    zdržel se:    1 

usnesení bylo schváleno 

* 

 

4) schválení návrhu rozpočtového opatření č. 2/2014 

 

Účetní obce Borová p. Lenka Šiklová seznámila přítomné s jednotlivými položkami rozpočtového opatření (viz 

příloha č. 1) 

 

 

Návrh usnesení č. 19: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 

pro:   12 proti:   0    zdržel se:    2 

usnesení bylo schváleno 

 

* 

5) diskuze 

 předsedající pověřila Bc. Pavla Tlustého vypracováním návrhu jednacího řádu zastupitelstva obce 

Borová, a to do příštího zasedání zastupitelstva; 

 velitel hasičské výjezdové jednotky Borová p. Petr Krčil předložil návrh požadavků jednotky pro rok 

2015; 

 p. Čejka doporučil  zvoleným zastupitelům zapomenout na zášť vůči bývalému vedení obce; 

 p. Petr Láznička hovořil o nutné opravě ČOV u obecních domů, které jsou v havarijním stavu; dále 

poptával opravu příkopu místní komunikace k č.p. 200 (bude upřesněno při místním šetření); 

 v návaznosti k problematice čističek p. Pavel Bednář zdůraznil nutnost urychleného řešení před zimou; 

 p. Milan Osinek poptával informace ohledně fakturace dopravy zpracovávané hmoty do místní 

kompostárny z okolních obcí; 
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 p. Bednář Jan vznesl požadavek, aby v rozvoji obce nebyla opomíjena část obce od místní sokolovny po 

Oldřiš; 

 aj. 

Je nutno podotknout, že diskuze probíhala v napjatém duchu, na kterém se podepsala i povolební atmosféra 

a diskuze ohledně provozních nákladů kompostárny. 

 

USNESENÍ 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1) Zapisovatelem Ing. Petra Kučeru, ověřovateli zápisu p. Vladimíra Romportla a p. Milana 

Nespěšného; 

2) Zápis z ustavujícího zasedání ze dne 3.11.2014; 

3) Zastupitelstvo obce Borová schvaluje jako určeného zastupitele podle zákona č. 183/2006 Sb., 

 o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), na celé volební období 

2014 - 2018   Mgr. Lenku Tlustou, členku zastupitelstva obce Borová; 

4) Zastupitelstvo obce Borová schvaluje rozpočtové opatření č. 2. 

 

Přílohy zápisu: 

1) rozpočtové opatření č. 2/2014 

2) prezenční listina 

3) protokol o předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Borová 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20.11.2014 

 

Zapisovatel: Ing. Petr Kučera 

 

 

Ověřovatelé: Milan Nespěšný   dne ..................... podpis ………………………… 

 

Vladimír Romportl   dne ..................... podpis ………………………… 

 

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

 

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

 


