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OBEC BOROVÁ

ZÁPIS

ze 3. zasedání zastupitelstva obce Borová,

konaného ve středu dne 8.12. 2014, sokolovna č.p.90

Zahájeno v 19:00 hodin, ukončeno v 19:53 hod. Jednání vedla starostka obce Mgr. Lenka Tlustá

Přítomno:     14 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina – příloha č.3)

Omluveni:     1 (p. Brokl Oto)

Neomluveni: 0

Hosté: ---

Občané:       17

Zahájení 

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

je usnášeníschopné.

Dále starostka předložila návrh programu 3. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední 

desce obecního úřadu, a to ve znění:

 zahájení;
 určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
 schválení zápisu usnesení zasedání zastupitelstva obce Borová ze dne 12.11.2014;
 smlouva č. 14214324 (smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci 

operačního programu Životní prostředí). Pracovní verze smlouvy byla k nahlédnutí a dispozici 
v kanceláři OÚ;

 projednání návrhu jednacího řádu zastupitelstva obce Borová (návrh byl zastupitelům zaslán 
k nahlédnutí a případným připomínkám do e-mailové schránky, na koho jsme neměli e-mailový 
kontakt, měl možnost si ho nechat na požádání vytisknout, což bylo avízováno v pozvánce na 
zastupitelstvo obce);

 rozpočtové provizorium na rok 2015;
 organizační záležitosti, diskuze, různé;
 závěr.

Žádné	jiné	návrhy	k doplnění	programu	zasedání	zastupitelstva	nebyly vzneseny.

Návrh usnesení č. 20:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	program	jednání	zastupitelstva	v této	podobě:

1) určení	zapisovatele	a	ověřovatelů	zápisu;
2) schválení	usnesení	zápisu	zasedání	zastupitelstva	obce	Borová	ze	dne	12.11.2014;
3) schválení	smlouvy	č.	14214324	(smlouva	o	poskytnutí	podpory	ze	Státního	fondu	životního	

prostředí	v rámci	operačního	programu	Životní	prostředí;
4) projednání	návrhu	jednacího	řádu	zastupitelstva	obce	Borová;
5) rozpočtové	provizorium	na	rok	2015;
6) organizační	záležitosti,	diskuze,	různé;
7) závěr.
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pro: 14 proti: 0    zdržel se:  0

usnesení č. 20 bylo schváleno

*

1) Určení	ověřovatelů	a	zapisovatele

Jako zapisovatele předsedající navrhla Ing. Petra Kučeru a jako ověřovatele zápisu MVDr. Gabrielu 

Zajícovou a Ing. Tomáše Fáberu.

Návrh usnesení č. 21:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele  Ing. Petra Kučeru.

Jako	ověřovatele	zápisu	MVDr.	Gabrielu	Zajícovou	a	Ing.	Tomáše	Fáberu.

pro: 14 proti: 0    zdržel se:  0

usnesení č. 21 bylo schváleno

*

2) schválení	usnesení zápisu	zasedání	zastupitelstva	obce	Borová	ze	dne	12.11.2014

Ing.	Petr	Kučera	seznámil	přítomné	zastupitele	se	zápisem usnesení ze	dne	12.11.2014,	a	to	ve	znění:

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.

Poté předsedající	vyzvala	přítomné	k vznášení	připomínek	(nebyly)	a	 bylo	hlasováno.

Návrh usnesení č. 22: 

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	zápis usnesení	 zasedání	ze	dne	12.11.2014.

pro: 14 proti: 0    zdržel se:  0

usnesení č. 22 bylo schváleno

*
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3) schválení	smlouvy	č.	14214324	(smlouva	o	poskytnutí	podpory	ze	Státního	fondu	životního	

prostředí	v rámci	operačního	programu	Životní	prostředí)

Předsedající	seznámila	přítomné s obsahem	smlouvy	a závazky	z ní	vyplývající. Jedná	se	o	závazek	
fondu	poskytnout	příjemci	(Obec	Borová)	podpory	dotaci	ve	výši	120 334,- Kč.
Pracovní	verze	smlouvy	byla	k nahlédnutí	a	dispozici	v kanceláři	OÚ.	
Návrh	(nepodepsaný)	smlouvy,	e-mailová	komunikace	s fondem,	Ing.	Kašickým	a	čestné	prohlášení	o	
doručení	smlouvy	na	fond	je	přílohou č.	5	tohoto	zápisu.

Návrh usnesení č. 23:

Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 smlouvu	 č.	 14214324	 o	 poskytnutí	 podpory	 ze	 Státního	
fondu	životního	prostředí	ČR	v rámci	Operačního	programu	Životní	prostředí.

pro: 14 proti: 0    zdržel se:  0

usnesení č. 23 bylo schváleno

*

4) projednání	a	schválení	jednacího	řádu	Zastupitelstva	obce	Borová

Návrh	 jednacího	 řádu	 byl	 zastupitelům	 zaslán	 k nahlédnutí	 a	 případným	 připomínkám	 do	 e-
mailové	schránky,	na	koho	účetní	obce	p.	Lenka	Šiklová	neměla	e-mailový	kontakt	(všichni	zastupitelé	
byli	již	po	ustavujícím	zasedání	paní	účetní	vyzváni	ke	sdělení	kontaktu),	měl	možnost	si	ho	nechat	na	
požádání	vytisknout,	což	bylo	avízováno	v pozvánce	na	zastupitelstvo	obce.

Předsedající	navrhla	pouze	úpravu	čl.	14,	odst.	5,	a	to	změnu	termínu	vyhotovení	zápisu	zasedání	
ze	7	na	10	dní	z důvodu	administrace	při	ověřování	zápisu.	Jiné	námitky	nebyly	vzneseny.

Jednací	řád	je	součástí	zápisu	a	je	přiložen	pod	č. přílohy	2.

Návrh	usnesení č.	24:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jednací	řád	Zastupitelstva	obce	Borová.

pro: 14 proti: 0    zdržel se:  0

usnesení č. 24 bylo schváleno

*

5) rozpočtové	provizorium	2015

Předsedající	seznámila	zastupitele	s pravidly	k	návrhu	rozpočtového	provizoria	obce	Borová	na	
leden	– březen	2015.	Jsou	specifikována	v příloze	č.	1,	která	je	nedílnou	součástí	usnesení.



4

Do	diskuze	kolem	provizoria	se	zapojil	zastupitel	p.	Bedřich	Chadima	a dotazoval	se,	zda	je	nutné	
schvalovat	provizorium	a	ne	hned	rozpočet	na	rok	2015.	Předsedající	a	místostarosta	vysvětlili	
důvody	návrhu.	Jiné	dotazy	vzneseny	nebyly.

Návrh	usnesení	č.	25:

Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 rozpočtové	 provizorium	 na	 rok 2015	 podle	 pravidel	
uvedených	v příloze	č.	1.

pro: 14 proti: 0    zdržel se:  0

usnesení č. 25 bylo schváleno

6) organizační	záležitosti,	diskuze,	různé

 pan	Pavel	Bednář	navrhl	urychlené	jednání	ve	věci	předání	obecního	vodovodu	a	zdrojů	pitné	

vody s tím,	 že	 je	 nutností,	 aby	 p.	 Nespěšný nadále	 spolupracoval	 na	 fyzickém	 předání	

vodovodu. Předání	vodovodu	prozatím	proběhlo	velice	povrchně	(cca	po	dobu	2	hodin).	Dále	

bylo	několika	zastupiteli	a	předsedající	dotazováno	na	funkčnost celého	systému,	dokumentaci

a	 hlavní	 uzávěry. Pan	 zastupitel	 Nespěšný	 konstatoval,	 že	 vodovod	 obsluhoval	 16	 let,	

zastupitelnost	nevyžadoval,	obsluha	se dle	jeho	slov s provozem	bude	muset	seznámit	od	píky	

a	 že	 se	 ke	 spolupráci	 na	 fyzickém	 předání	 a	 seznámení	 nové	 obsluhy	 vodovodu	 na	 místě	

nemůže	vyjádřit.	Další	debata	probíhala	v živém	duchu.

Z tohoto	 důvodu	 předsedající	 navrhla,	 aby	 kontrolní	 výbor	 dohlédl	 na	 další	 jednání	 o	

seznámení	s provozem vodovodu.	V kontextu	debaty	o	předání	vodovodu	bylo	zformulováno	a	

hlasováno	o	usnesení.

Návrh	usnesení	č.	26:

Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 pověřuje	 kontrolní	 výbor	 k dohledu	 nad	 řádným	 předáním	
obecního	 vodovodu	 a	 k dohledu	 nad	 poskytnutými	 informacemi	 p.	 Nespěšným,	 ke	 kontrole	
dodržování	práva	a	povinností	vlastníka	vyplývajících	ze	zákona	č.	274/2001	Sb.,	o	vodovodech	a	
kanalizacích	 pro	 veřejnou	 potřebu	 a	 o	 změně	 některých	 zákonů	 (zákon	 o	 vodovodech	 a	
kanalizacích),	ve	znění	pozdějších	předpisů,	a	k vyhotovení	zápisu	z předání	obecního	vodovodu	
(dílčí	zpráva	o	průběhu	kontroly	bude	sepsána	do	10.	ledna	2015).

pro: 9 proti: 0    zdržel se:  5

usnesení č. 26 bylo schváleno

 předsedající	vyzvala	zastupitele a	přítomné	občany k jejich	účasti	na	inventarizaci	a	schválení	

plánu	inventur	na	rok	2014.	Tato	výzva	byla	několika	členy	kvitována	a	schválena	usnesením.
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Návrh	usnesení č.	27:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje,	aby	členy	inventarizační	komise	byli:
předseda	 inventarizační	komise	 Ing.	Petr	Kučera,	 členy	 Ing.	Tomáš	Fáber,	Vojtěch	Bednář,	 Ing.	
Václav	 Stodola,	 Ing.	 Jaroslav	 Štrof,	 Vladimír	 Romportl,	 Bc.	 Pavel	 Tlustý,	Milan	 Osinek	 a	 účetní	
Obce	 Borová	 paní	 Lenka	 Šiklová.	 Podrobný	 plán	 inventur	 a	 rozdělení	 dílčích	 komisí	 bude	
součástí	zápisu	rady.

pro: 13 proti: 0    zdržel se:  1
usnesení č. 27 bylo schváleno

PŘEHLED		USNESENÍ ze	dne	8.12.2014

Zastupitelstvo	obce	schvaluje:

 Usnesení	č.	20:	Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	program	jednání	zastupitelstva

 Usnesení	č.	21:	Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele  Ing. Petra Kučeru.

Jako	ověřovatele	zápisu MVDr.	Gabrielu	Zajícovou	a	Ing.	Tomáše	Fáberu

 Usnesení	 č.	 22:	 Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 zápis	 usnesení	 	 zasedání	 ze	 dne	

12.11.2014;

 Usnesení	 č.	 23:	 Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 smlouvu	 č.	 14214324	 o	 poskytnutí	

podpory	 ze	 Státního	 fondu	 životního	prostředí	 ČR	 v rámci	Operačního	programu	Životní	

prostředí;

 Usnesení	 č.	 24:	 Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 jednací	 řád	 Zastupitelstva	 obce	

Borová;

 Usnesení	č.	25:	Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	rozpočtové	provizorium	na	rok	2015	

podle pravidel	uvedených	v příloze	č.	1;

 Usnesení	č.	26:	Zastupitelstvo	obce	Borová	pověřuje	kontrolní	výbor	k dohledu	nad	řádným	
předáním	obecního	vodovodu	a	k dohledu	nad	poskytnutými	 informacemi	p.	Nespěšným,	
ke	kontrole	dodržování	práva	a	povinností	vlastníka	vyplývajících	ze	zákona	č.	274/2001	
Sb.,	o	vodovodech	a	kanalizacích	pro	veřejnou	potřebu	a	o	změně	některých	zákonů	(zákon	
o	 vodovodech	 a	 kanalizacích),	 ve	 znění	 pozdějších	 předpisů,	 a	 k vyhotovení	 zápisu	
z předání	obecního	vodovodu	(dílčí	zpráva	o	průběhu	kontroly	bude	sepsána	do	10.	ledna	
2015);

 Usnesení	č.	27:	Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje,	aby	členy	inventarizační	komise	byli:
předseda	inventarizační	komise	Ing.	Petr	Kučera,	členy	Ing.	Tomáš	Fáber,	Vojtěch	Bednář,	
Ing.	Václav	Stodola,	Ing.	Jaroslav	Štrof,	Vladimír	Romportl,	Bc.	Pavel	Tlustý,	Milan	Osinek	a	
účetní	Obce	Borová	paní	Lenka	Šiklová.		Podrobný	plán	inventur	a	rozdělení	dílčích	komisí	
bude	součástí	zápisu	rady.
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Přílohy zápisu:

1) Pravidla rozpočtového provizoria obce Borová na leden – březen 2015

2) Jednací řád Zastupitelstva obce Borová

3) Prezenční listina

4) Prezenční listina – hosté

5) Pracovní verze návrhu smlouvy z OPŽP č. 14214324 s poznámkami

Zápis byl vyhotoven dne: 13.12.2014

Zapisovatel: Ing. Petr Kučera

Ověřovatelé: MVDr. Gabriela Zajícová dne ..................... podpis …………………………

Ing. Tomáš Fáber dne ..................... podpis …………………………

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

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




