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OBEC BOROVÁ

ZÁPIS

ze 4. zasedání zastupitelstva obce Borová,

konaného v pondělí dne 22.12. 2014, zasedací místnost OÚ

Zahájeno v 17:00 hodin, ukončeno v 17:33 hod. Jednání vedla starostka obce Mgr. Lenka Tlustá

Přítomno:     9 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina – příloha č.1)

Omluveni:     2 (p. Hegr Miroslav, Chadima Bedřich)

Neomluveni: 4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Nespěšný Milan, MVDr. Zajícová Gabriela se 

omluvila dodatečně)

Hosté: účetní obce p. Lenka Šiklová

Občané:       4

(pozn.: Bc. Pavel Tlustý byl po schválení usnesení č. 33 odvolán do zaměstnání)

Zahájení 

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

je svou nadpoloviční většinou usnášeníschopné (§	92	odst.	3	zákona	o	obcích).

Dále starostka předložila návrh programu 4. zasedání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední 

desce obecního úřadu, a to ve znění:

 zahájení;
 určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
 schválení zápisu zasedání zastupitelstva obce Borová ze dne 8.12.2014;
 obecně závazná vyhláška obce Borová č. 1/2014 (o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů);
 organizační záležitosti, diskuze, různé;
 závěr.

Vzhledem	k potřebě	schválení	rozpočtového	opatření	předsedající	navrhla	doplnit	program	jednání	o	

tento	bod.	Žádné	jiné	návrhy	k doplnění	programu	zasedání	zastupitelstva	nebyly vzneseny.

Návrh usnesení č. 28:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 doplnění	 programu	 jednání	 zastupitelstva	 o	 schválení	
návrhu	rozpočtového	opatření	č.	3/2014.

pro: 9 proti: 0    zdržel se:  0

usnesení č. 28 bylo schváleno

*
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Následovalo	schválení	programu	jednání.

Návrh usnesení č. 29:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	 program jednání,	a	to	v následující	podobě:

1) určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
2)schválení zápisu zasedání zastupitelstva obce Borová ze dne 8.12.2014;
3)obecně závazná vyhláška obce Borová č. 1/2014 (o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů);
4)schválení návrhu rozpočtového opatření č. 3/2014
5)organizační záležitosti, diskuze, různé;
6)závěr.

pro: 9 proti: 0    zdržel se:  0

usnesení č. 29 bylo schváleno

*

1) Určení	zapisovatele	a	ověřovatelů	zápisu

Jako zapisovatele předsedající navrhla Ing. Petra Kučeru a jako ověřovatelé se po vyzvání přítomných 

přihlásili Bc. Pavel Tlustý a p. Pavel Bednář.

Návrh usnesení č. 30:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele  Ing. Petra Kučeru.

Jako	ověřovatele	zápisu Bc.	Pavla	Tlustého	a	p.	Pavla Bednáře.

pro: 9 proti: 0    zdržel se:  0

usnesení č. 30 bylo schváleno

*

2) schválení	usnesení zápisu	zasedání	zastupitelstva	obce	Borová	ze	dne	8.12.2014

Ing.	Petr	Kučera	seznámil	přítomné	zastupitele	se	zápisem 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;
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 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.

Poté předsedající vyzvala přítomné ke vznášení připomínek. Ing. Jaroslav Štrof navrhl doplnění 

inventarizační komise o dva členy (p. Helenu Lossmannovou a p. Jaroslavu Zolflovou). Předsedající 

navrhla, aby toto bylo učiněno v rámci bodu programu různé a odsouhlaseno hlasováním. Jiné připomínky 

vznešeny nebyly a bylo přistoupeno k  hlasování.

Návrh usnesení č. 31:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	zápis usnesení	 zasedání	ze	dne	8.12.2014.

pro: 9 proti: 0    zdržel se: 0

usnesení č. 31 bylo schváleno

*

3) obecně	závazná	vyhláška	obce	Borová	č.	1/2014	(o	místním	poplatku	za	provoz	systému	
shromažďování,	 sběru,	 přepravy,	 třídění,	 využívání	 a	 odstraňování	 komunálních	
odpadů)

Všem členům ZO byla předem dána možnost seznámit se s OZV a vyjádřit se k ní. Předsedající navrhla 

doplnění čl. 6 o bod d) a p. Lenka Šiklová seznámila přítomné se způsobem stanovení sazby poplatku za 

komunální odpad a s položkami, jakými je sazba tvořena. OZV je samostatnou přílohou zápisu (příloha č. 3) 

a je zveřejněna na internetových stránkách obce.

Návrh usnesení č. 32:

Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 obecně	 závaznou	 vyhlášku obce	 Borová	 č.	 1/2014	 (o	
místním	 poplatku	 za	 provoz	 systému	 shromažďování,	 sběru,	 přepravy,	 třídění,	 využívání	 a	
odstraňování	komunálních	odpadů).
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pro: 9 proti: 0    zdržel se: 0

usnesení č. 32 bylo schváleno

*

4) schválení	návrhu	rozpočtového	opatření

Účetní	obce	p.	Lenka	Šiklová	seznámila	přítomné	s hlavními	položkami	rozpočtového	opatření	(viz	
příloha	zápisu	č.	4)

Návrh usnesení č. 33  zní:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	3.

pro: 8 proti: 0    zdržel se: 1

usnesení č. 33 bylo schváleno

*

5) organizační	záležitosti,	diskuze,	různé

Jak bylo	avízováno	výše,	byl	vznesen	požadavek	o	doplnění	inventarizační	komise.

Návrh usnesení č. 34:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje,	aby	inventarizační	komise	byla	doplněna	o členky	komise
p.	Helenu	Lossmannovou	a	p.	Jaroslavu Zolflovou.

pro: 8 proti: 0    zdržel se: 0

usnesení č. 34 bylo schváleno

Jiné	návrhy	do	diskuze	nebyly	podány.

PŘEHLED		USNESENÍ ze	dne	22.12.2014

Zastupitelstvo	obce	schvaluje:

 Usnesení	č.	29:	Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	 program jednání;

 Usnesení	č.	30:	Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele  Ing. Petra Kučeru.

Jako	ověřovatele	zápisu Bc.	Pavla	Tlustého	a	p.	Pavla Bednáře;

 Usnesení	 č.31:	 Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 zápis	 usnesení	 	 zasedání	 ze	 dne	

8.12.2014;

 Usnesení	 č.	 32:	 Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 obecně	 závaznou	 vyhlášku	 obce	

Borová	 č.	 1/2014	 (o	 místním	 poplatku	 za	 provoz	 systému	 shromažďování,	 sběru,	

přepravy,	třídění,	využívání	a	odstraňování	komunálních	odpadů);
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 Usnesení	č.	33:	Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.	3;

 Usnesení	 č.	 34:	 Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje,	 aby	 inventarizační	 komise	 byla	

doplněna	o členky	komise p.	Helenu	Lossmannovou	a	p.	Jaroslavu	Zolflovou.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) OZV OBCE BOROVÁ č. 1/2014

3) Prezenční listina – hosté

4) Rozpočtové opatření č. 3

Zápis byl vyhotoven dne: 29.12.2014

Zapisovatel: Ing. Petr Kučera

Ověřovatelé: Bc. Pavel Tlustý dne ..................... podpis …………………………

p. Pavel Bednář dne ..................... podpis …………………………

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

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




