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OBEC BOROVÁ

ZÁPIS Č. 1/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Borová,

konaného ve středu dne 11.3.2015, sokolovna v Borové č.p. 90

Zahájeno v 19:00 hodin, ukončeno v 21:05 hod. Jednání vedla starostka obce Mgr. Lenka Tlustá

Přítomno:     14 členů zastupitelstva obce 

Omluveni:     ---

Neomluveni: 1 (p. Brokl Oto)

Hosté: účetní obce p. Lenka Šiklová

Občané:       39

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 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 22.12.2014;
 inventarizace obecního majetku k 31.12.2014;
 schválení návrhu rozpočtu obce Borová na rok 2015 a rozpočtové opatření č.1;
 OZV obce Borová č.1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů na území obce Borová;
 OZV obce Borová č. 2/2015, o místních poplatcích;
 žádost ZŠ Borová o povolení výjimky z počtu žáků na školní rok 2015/2016;
 smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Pardubice;  
 telekomunikační napojení vysílače mobilní 4G/LTE komunikační sítě v souvislosti s požadavkem 

společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. v lokalitě Svatá Kateřina a připojení vysílače na optickou 
komunikační síť společnosti O2 Czech Republic a.s.. Projednání a uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí;

 kupní smlouva mezi Obcí Borová a Lesy České republiky, s.p., podle GP 725-307/2014;
 smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Borová (jako povinný) a RWE GasNet, s.r.o.(jako 

oprávněný). 
 organizační záležitosti, diskuze, různé;
 závěr.

1) Určení	zapisovatele	a	ověřovatelů	zápisu
Předsedající navrhla jako zapisovatele Ing. Petra Kučeru a jako ověřovatelé byli po vyzvání přítomných

navrženi Ing. Jaroslav Štrof a p. Miroslav Hegr.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele  Ing. Petra Kučeru.
Jako	ověřovatele	zápisu Ing.	Jaroslava Štrofa a	p.	Miroslava Hegra.

pro: 13 proti: 1    zdržel se:  0
usnesení č. 1 bylo schváleno
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Vzhledem	k potřebě doplnění, projednání	a	schválení	navrhla	do	programu	jednání	zařadit	tyto	body:
 schválení	 smlouvy	 o	 spolupráci	 při	 plnění	 povinností	 vyplývajících	 z vyhlášky	 Ministerstva	

životního	prostředí	č.	321/2014	Sb.,	o	rozsahu	a	způsobu	zajištění	odděleného	soustřeďování	
složek	komunálních	odpadů	mezi	Obcí	Borová	a	fy	Recycling-kovové	odpady	a.s.;

 schválení	změny	dodavatelů	energií,	a	to	plynu	a	elektřiny	(	s	tím	spojených	změn	distribučních	
sazeb	u	některých	odběrných	míst)	ze	společnosti	ARMEX	ENERGY,	a.s.	na	společnost	ARMEX	
MARKET	a.s. u	elektrické	energie	a	PRAŹSKÁ	PLYNÁRENSKÁ	a.s.	u	plynu.

Žádné	jiné	návrhy	k doplnění	programu	zasedání	zastupitelstva	nebyly vzneseny.

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

 schválení	smlouvy	o	spolupráci	při	plnění	povinností	vyplývajících	z vyhlášky	Ministerstva	
životního	 prostředí	 č.	 321/2014	 Sb.,	 o	 rozsahu	 a	 způsobu	 zajištění	 odděleného	
soustřeďování	 složek	 komunálních	 odpadů	 mezi	 Obcí	 Borová	 a	 fy	 Recycling-kovové	
odpady	a.s.;

 schválení změny	 dodavatelů	 energií,	 a	 to	 plynu	 a	 elektřiny	 (s	 tím	 spojených	 změn	
distribučních	 sazeb	 u	 některých	 odběrných	 míst)	 ze	 společnosti	 ARMEX	 ENERGY,	 a.s.	 na	
společnost	 ARMEX	 MARKET	 a.s.	 u	 elektrické	 energie	 a	 PRAŹSKÁ	 PLYNÁRENSKÁ	 a.s.	 u	
plynu.

pro: 14 proti: 0    zdržel se:  0
usnesení č. 2 bylo schváleno

*
Následovalo	schválení	programu	jednání.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	 program jednání,	a	to	v následující	podobě:

 zahájení;
 určení	zapisovatele	a	ověřovatelů	zápisu;
 schválení	zápisu	zasedání	zastupitelstva	obce	Borová	ze	dne	22.12.2014;
 inventarizace	obecního	majetku	k 31.12.2014;
 schválení	návrhu	rozpočtu	obce	Borová	na	rok	2015 a	rozpočtové	opatření	č.1;
 OZV	obce	Borová	č.1/2015,	o	stanovení	systému	shromažďování,	sběru,	přepravy,	třídění,	

využívání	a	odstraňování	komunálních	odpadů	na	území	obce	Borová;
 OZV	obce	Borová	č.	2/2015,	o	místních	poplatcích;
 žádost	ZŠ	Borová	o	povolení	výjimky	z počtu	žáků	na	školní	rok	2015/2016;
 smlouva	 o	 sdružování	 prostředků	 na	 nákup	 výměnného	 fondu	 pro	 knihovny	 v regionu	

Pardubice;		
 telekomunikační	 napojení	 vysílače	 mobilní	 4G/LTE	 komunikační	 sítě	 v souvislosti	

s požadavkem	 společnosti	 T-Mobile	 Czech	 Republic,	 a.s.	 v lokalitě	 Svatá	 Kateřina	 a	
připojení	 vysílače	 na	 optickou	 komunikační	 síť	 společnosti	 O2	 Czech	 Republic	 a.s..	
Projednání	a	uzavření	smlouvy	o	smlouvě	budoucí;

 kupní	smlouva	mezi	Obcí	Borová	a	Lesy	České	republiky,	s.p.,	podle	GP	725-307/2014;
 smlouva	o	zřízení	věcného	břemene	mezi	Obcí	Borová	(jako	povinný)	a	RWE	GasNet,	s.r.o.

(jako	oprávněný);
 schválení	smlouvy	o	spolupráci	při	plnění	povinností	vyplývajících	z vyhlášky	Ministerstva	

životního	 prostředí	 č.	 321/2014	 Sb.,	 o	 rozsahu	 a	 způsobu	 zajištění	 odděleného	
soustřeďování	 složek	 komunálních	 odpadů	 mezi	 Obcí	 Borová	 a	 fy	 Recycling-kovové	
odpady	a.s.;

 schválení	 změny	 dodavatelů	 energií,	 a	 to	 plynu	 a	 elektřiny	 (	 s	 tím	 spojených	 změn	
distribučních	 sazeb	 u	 některých	 odběrných	 míst)	 ze	 společnosti	 ARMEX	 ENERGY,	 a.s.	 na	



3

společnost	 ARMEX	 MARKET	 a.s.	 u	 elektrické	 energie	 a	 PRAŹSKÁ	 PLYNÁRENSKÁ	 a.s.	 u	
plynu;

 organizační	záležitosti,	diskuze,	různé;
 závěr.

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

*
2) schválení	usnesení zápisu	zasedání	zastupitelstva	obce	Borová	ze	dne	22.12.2014

Ing.	Petr	Kučera	seznámil	přítomné	zastupitele	se	zápisem usnesení ze	dne	22.12.2014,	a	to:
ZO	Borová 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);

 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	Zölflovou.

Poté předsedající vyzvala přítomné ke vznášení připomínek - nebyly a bylo přistoupeno k  hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	zápis usnesení	 zasedání	ze	dne	22.12.2014.

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

*
3) inventarizace	obecního	majetku	k 31.12.2014

Ing. Petr Kučera jako předseda inventarizační komise seznámil přítomné s inventarizační zprávou a jejími 
výstupy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje inventarizaci	obecního	majetku	ke	dni	31.12.2014.

pro: 14 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 5 bylo schváleno

*
4) schválení	návrhu	rozpočtu	Obce	Borová	na	rok	2015 a	rozpočtové	opatření	č.1

Účetní	obce	p.	Lenka	Šiklová	souhrnně	seznámila	přítomné	s hospodařením	obce	(příjmy	a	výdaje,	
stavy	 účtů) a hlavními	 položkami	 navrhovaného	 rozpočtu (předem	 zastupitelům	 obce	 zasláno	 e-
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mailovou	poštou	k	prostudování). Zastupitel obce p. Nespěšný se dotazoval, zda byly zapracovány jeho
náměty k sestavení rozpočtu, o kterých bylo diskutováno již na pracovní schůzce ZO dne 23.2.2015 na OÚ a 
kde byly již dohodnuty výstupy k sestavení rozpočtu. Zastupitel obce p. Hegr se dotazoval, zda je v rozpočtu 
počítáno s dokončením parkoviště u katolického hřbitova. Pan Krčil se dotazoval, zda je počítáno 
s vytápěním hasičské zbrojnice. Jiné dotazy vzneseny nebyly.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	rozpočet	Obce	Borová	pro	rok	2015 a	rozpočtové	opatření	
č.1.

pro: 13 proti: 0    zdržel se: 1
usnesení č. 6 bylo schváleno

*
5) OZV	obce	Borová	č.1/2015,	o	stanovení	systému	shromažďování,	sběru,	přepravy,	třídění,	

využívání	a	odstraňování	komunálních	odpadů	na	území	obce	Borová

Předsedající	upozornila	zastupitele	a	přítomné	hosty	na	novinky	OZV(předem	zastupitelům	obce	
zasláno	e-mailovou	poštou	k	prostudování)	a	bylo	přistoupeno	k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 vydává	 OZV	 obce	 Borová	 č.1/2015,	 o	 stanovení	 systému	
shromažďování,	 sběru,	 přepravy,	 třídění,	 využívání	 a	 odstraňování	 komunálních	 odpadů	 na	
území	obce	Borová.

pro: 14 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 7 bylo schváleno

*
6) OZV obce	Borová	č.	2/2015,	o	místních	poplatcích

Předsedající	seznámila	přítomné	s obsahem	OZV	(předem	zastupitelům	obce	zasláno	e-mailovou	
poštou	k	prostudování)	a	bylo	přistoupeno	k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	vydává OZV	obce	Borová	č.	2/2015,	o	místních	poplatcích.

pro: 14 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 8 bylo schváleno

*
7) žádost	ZŠ	Borová	o	povolení	výjimky	z počtu	žáků	na	školní	rok	2015/2016

Předsedající	seznámila	přítomné	s obsahem žádosti	ZŠ	Borová	a	bylo	přistoupeno	k hlasování	
(dotazy	nebyly	vzneseny).

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje povolení	výjimky	pro	ZŠ	Borová	z počtu	žáků	na	školní	rok	
2015/2016 podle	žádosti	ze	dne	24.2.2015.

pro: 14 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 9 bylo schváleno

*



5

8) schválení smlouvy o	sdružování	prostředků	na	nákup	výměnného	fondu	pro	knihovny	
v regionu	Pardubice

Předsedající	seznámila	přítomné	s obsahem	žádosti	(dle	smlouvy	požadavek	na	2	Kč.-/obyvatel)	a	
požadovala	od	zastupitelů	návrh	výše	příspěvku.	Zastupitel	obce	p.	Nespěšný	navrhl	částku	5000,- Kč	
(jiné	návrhy	vzneseny	nebyly)	a	poté	bylo	přistoupeno	k hlasování.	

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje smlouvu o	 sdružování	 prostředků	 na	 nákup	 výměnného	
fondu	pro	knihovny	v regionu	Pardubice a	zavazuje	se	k finančnímu	příspěvku	5000,-Kč.

pro: 14 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 10 bylo schváleno

*
9) telekomunikační	 napojení	 vysílače	 mobilní	 4G/LTE	 komunikační	 sítě	 v souvislosti	

s požadavkem	 společnosti	 T-Mobile	 Czech	 Republic,	 a.s.	 v lokalitě	 Svatá	 Kateřina	 a	
připojení	vysílače	na	optickou	komunikační	síť	společnosti	O2	Czech	Republic	a.s.
Projednání	a	schválení	uzavření	smlouvy	o	smlouvě	budoucí

Předsedající	 seznámila	přítomné	s problematikou	napojení	 a	důvodem	žádosti	 	 (podklady	včetně	
návrhu	 smlouvy	 o	 smlouvě	 budoucí	 byly	 předem	 zastupitelům	 obce	 zaslány e-mailovou	 poštou	 k	
prostudování).	 Bylo	 diskutováno	 o	 způsobu	 uložení	 trubek	 a	 způsobu	 a	 částce	 za	 jednorázové	
odškodnění vlastníka	pozemku	(LV	10001) za	vzniklé	věcné	břemeno.	Předsedající	bylo	sděleno, že	na	
náklady	 investora	 (tj.	 společnosti	 O2	 Czech	 republic,	 a.s.)	 vyžádala	 zpracovat	 znalecký	 posudek	
jednorázové	náhrady	za	zřízení	VB.		Poté	bylo	přistoupeno	k	hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje smlouvu	o	budoucí	smlouvě	o	zřízení	služebnosti	mezi	O2	
Czech	Republic	a.s.	(jako	oprávněný)	a	Obcí	Borová	(jako	obtížený).

pro: 10 proti: 3    zdržel se: 1
usnesení č. 11 bylo schváleno

*

10) schválení	kupní	smlouvy mezi	Obcí	Borová	a	Lesy	České	republiky,	s.p.,	podle																							
GP	725-307/2014

Předsedající	seznámila	přítomné	s obsahem a	předmětem kupní	smlouvy.	Dotazy	nebyly	vzneseny,	
proto	bylo	přistoupeno	k hlasování.	

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje kupní	smlouvu mezi	Obcí	Borová	(jako	prodávající)	a	Lesy	
ČR	 ,	 s.p., na	 základě	 GP	 č.	 725-307/2014.	 Předmětem	 kupní	 smlouvy	 je	 prodej	 p.p.č.	 273/8	 o	
výměře	711	m2	a	p.p.č.	100/2	o	výměře	42	m2.	

pro: 14 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 12 bylo schváleno
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*

11) schválení	smlouvy	o	zřízení	věcného	břemene	mezi	Obcí	Borová	(jako	povinný)	a RWE	
GasNet,	s.r.o.	(jako	oprávněný)

Předsedající	seznámila	přítomné	s obsahem	a	předmětem	smlouvy	o	zřízení	věcného	břemene.
Zastupitel	obce	p.	Bednář	V.	se	dotazoval	na	místo	napojení	STL	přípojky	plynovodu	v lokalitě	6	

RD	„U	roubenky“.		Jiné	dotazy	nebyly	vzneseny,	proto	bylo	přistoupeno	k hlasování.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje smlouvu	č.	8800074467/1/VB-2 o	zřízení	věcného	břemene	
mezi	Obcí	Borová	(jako	povinný)	a	RWE	GasNet,	s.r.o.	(jako	oprávněný).

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

*
12) schválení	smlouvy	o	spolupráci	při	plnění	povinností	vyplývajících	z vyhlášky	Ministerstva	

životního	prostředí	č.	321/2014	Sb.,	o	rozsahu	a	způsobu	zajištění	odděleného	
soustřeďování	složek	kom.	odpadů	mezi Obcí	Borová	a	fy	Recycling-kovové	odpady	a.s.		

Předsedající	seznámila	přítomné	s obsahem	smlouvy	a	způsobem	vykazování	kovového	odpadu	
pro	potřebu	výkazů	EKOKOM.	Dotazy	vzneseny	nebyly.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje smlouvu	 o	 spolupráci	 při	 plnění	 povinností	 vyplývajících	
z vyhlášky	 Ministerstva	 životního	 prostředí	 č.	 321/2014	 Sb.,	 o	 rozsahu	 a	 způsobu	 zajištění	
odděleného	soustřeďování	složek	komunálních	odpadů,	mezi	Obcí	Borová	a	fy	Recycling-kovové	
odpady	a.s.

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

*

13) schválení	změny	dodavatelů	energií,	a	to	plynu	a	elektřiny	(s	tím	spojených	změn	
distribučních	sazeb	u	některých	odběrných	míst)	ze	společnosti	ARMEX	ENERGY,	a.s.	na	
společnost	ARMEX	MARKET	a.s.	jako dodavatele	elektrické	energie	a	PRAŹSKÁ	
PLYNÁRENSKÁ	a.s.	jako	dodavatele	plynu

Předsedající	 seznámila	 přítomné s předloženou	 nabídkou	 p.	 Zavorala,	 která	 se	 týkala	
jednotlivých	 komodit.	 Nabídka	 cenové	 kalkulace	 spojená	 se	 změnou	 dodavatelů	 vychází	 ze	
současného	 odběru	 v jednotlivých	 odběrných	 místech	 (u	 el. energie	 i	 se	 změnou	 distribučních	
sazeb	– předpokládaná	úspora	finančních	prostředků	činí		45 809,- Kč.).	Zastupitel	obce	p.	Chadima	
se	dotazoval,	zda	kalkulace	obsahuje	všechny	položky	konečné	ceny	dodávky,	bylo	sděleno,	že	ano.

Ze	strany	obce	bude	iniciována	i	energetická	aukce	pro	potřeby	domácností	občanů.

Návrh	usnesení:
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Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje změnu	 dodavatele	 elektřiny	 a	 plynu	 a	 s tím	 spojené	
uzavření	smlouvy	na	dobu	určitou	podle	nabídky.

pro: 12 proti: 0    zdržel se: 2
usnesení č. 15 bylo schváleno

*
14) diskuze

 Ing.	Jaroslav	Štrof	– dotaz	ohledně	parcelace	6-ti	stavebních	míst U	roubenky.	Předsedající	bylo	
zodpovězeno,	 že	 po	 zápisu	 geometrického	 plánu	 na	 dnešním	 ZO	 projednávané	 uzavření	
smlouvy	na	zřízení	věcného	břemene	bude	zažádáno	o	přepracování	geometrického	plánu	na	
parcelaci	 jednotlivých	stavebních	míst,	 jelikož	původní	plán	není	 schopen	zápisu	do	katastru	
nemovitostí.	Poté	bude	následovat	zápis	stavebních	míst	do	katastru	nemovitostí,	které	budou	
nabídnuty	k prodeji;

 Bc.	 Pavel	 Tlustý	 - dotaz	 na	 p.	 Nespěšného	 ohledně	 plánovaného	 vydání	 třetího	 dílu	 knihy	 o	
Borové,	jejíž	vydání	bude	financováno	z rozpočtu	Obce	Borová.	Dotaz	byl	směřován	na	stručný	
obsah	 knihy	 a	 na	 téma,	 o	 kterém	 kniha	 bude	 pojednávat tak,	 aby	 byli	 seznámeni	 i	 přítomní	
občané. Několikrát	žádal	o	osobní	schůzku	ještě	před	dokončením	knihy	– na	tento	požadavek	
nebylo	ze	strany	p.	Nespěšného	reflektováno.	Odpověděl,	že	si	obsah	knihy	nepamatuje,	popř.	
že	může sepsat	seznam	kapitol	a	s tématem	knihy	seznámí	zastupitele	těsně	před	dokončením;

 p.	 Petr	 Krčil	 – dotaz	 ohledně	 nahlédnutí	 do	 obecní	 kroniky.	 Toto	 bude	 umožněno	 ihned	 po	
dokončení	 zápisů	 loňského	 roku	 p.	 Makovským	 (kronika	 je	 k dispozici	 na	 OÚ	 Borová).	 Bylo	
diskutováno	nad	obecnou	formou	vedení	kronik;

 p.	 Iva	 Poulová – dotaz	 ohledně	 příjmu	 z hracích	 automatů.	 Bylo	 zodpovězeno	 p.	 Lenkou	
Šiklovou,	jedná	se	o	podíl	celostátního	příjmu	z hracích	automatů,	který	je	vypočítávám	podle	
počtu	obyvatel	a	ten	je	převeden	do	rozpočtu	obce;

 p.	 Ludmila	 Kučerová	 – dotaz	 ohledně	 přechodu	 přes	 silnici	 I/34.	 Byly	 podány	 informace,	 že	
v současné	době	je problematika	řešena s vlastníkem	silnice	ŘSD	ČR	a	odborem	dopravy.	Bude	
preferováno	 opětovné	 obnovení	 přechodu	 (-ů)	 a	 postupně	 je	 záměrem	 řešit	 umístění	
dopravně-bezpečnostních	 prvků	 na	 silnici,	 umístění	 autobusové	 čekárny,	 rekonstrukce	
chodníků…;

 p.	Jan	Bednář	– žádost	o	opravu	parkoviště	u	prodejny	p.	Nespěšné	a	opravu	vlakové	zastávky;
upozorňoval	 na	 existenci	 projektové	 dokumentace	 (studie)	 rekonstrukce	
venkovního	prostranství	na	katolickém	hřbitově;

starostka	obce:
 apelovala	na	zastupitele,	ale	i	občany,	aby	předkládali	své	náměty	pro	zpracování	strategického	

plánu	rozvoje	obce	na	r.	2015-2019,	který	je	v současné	době	zpracováván;
 seznámila	občany	s průběhem	kontroly	a	provozováním	obecního	vodovodu	z hlediska	odběru	

pitné	vody,	p.	Bednář	Pavel	 jakožto	předseda	kontrolního	výboru	podal	 informace	o	průběhu	
dohledu	a	kontroly	vodovodu;

 seznámila	 občany	 s dlouhodobými	 vážnými	 problémy	 staveb	 obecních	 bytovek	 (pronikání	
vody	do	základů,	špatným	způsobem	provedených	prací	při	uplatňované	reklamaci odvodnění	
základů	staveb v r.	2008 ,	dlouhodobé	zatékání	vody	– déšť,	sníh- do	konstrukce	střechy) č.p.	
300,	301,302	a	zamýšleným	postupem	k jejich	odstranění…

15) závěr

Předsedající	poděkovala	za	účast		zastupitelům	obce	a	občanům	a	zasedání	ve	21:05	ukončila.
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PŘEHLED		USNESENÍ ze	dne	11.3.2015

Zastupitelstvo	obce	schvaluje:

usnesení	č.	1:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele  Ing. Petra Kučeru.

Jako	ověřovatele	zápisu Ing.	Jaroslava Štrofa a	p.	Miroslava Hegra;
usnesení	č. 2:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 doplnění	 programu	 jednání	 zastupitelstva	 o	 tyto	
body:

 schválení	smlouvy	o	spolupráci	při	plnění	povinností vyplývajících	z vyhlášky	Ministerstva	
životního	 prostředí	 č.	 321/2014	 Sb.,	 o	 rozsahu	 a	 způsobu	 zajištění	 odděleného	
soustřeďování	 složek	 komunálních	 odpadů	 mezi	 Obcí	 Borová	 a	 fy	 Recycling-kovové	
odpady	a.s.;

 schválení	 změny	 dodavatelů	 energií,	 a	 to	 plynu	 a	 elektřiny	 (s	 tím	 spojených	 změn	
distribučních	 sazeb	 u	 některých	 odběrných	 míst)	 ze	 společnosti	 ARMEX	 ENERGY,	 a.s.	 na	
společnost	 ARMEX	 MARKET	 a.s.	 u	 elektrické	 energie	 a	 PRAŹSKÁ	 PLYNÁRENSKÁ	 a.s.	 u	
plynu;
usnesení	č.	3:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	 program jednání;
usnesení	č.	4:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	zápis	usnesení		zasedání	ze	dne	22.12.2014;
usnesení	č.	5:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	inventarizaci	obecního	majetku	ke	dni	31.12.2014;
usnesení	č.	6:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 rozpočet	 Obce	 Borová	 pro	 rok	 2015 a	 rozpočtové	
opatření	č.1;
usnesení	č.	7:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 vydává	 OZV	 obce	 Borová	 č.1/2015,	 o	 stanovení	 systému	
shromažďování,	 sběru,	přepravy,	 třídění,	využívání	a	odstraňování	komunálních	odpadů	
na	území	obce	Borová;
usnesení	č.	8:
Zastupitelstvo	obce	Borová	vydává OZV	obce	Borová	č.	2/2015,	o	místních	poplatcích;
usnesení	č.	9:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje povolení	 výjimky	 pro	 ZŠ	 Borová	 z počtu	 žáků	 na	
školní	rok	2015/2016 podle	žádosti	ze	dne	24.2.2015;
usnesení	č.	10:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje smlouvu o	 sdružování	 prostředků	 na	 nákup	
výměnného	fondu	pro	knihovny	v regionu	Pardubice a	zavazuje	se	k finančnímu	příspěvku	
5000,-Kč;
usnesení	č.	11:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje smlouvu	 o	 budoucí	 smlouvě	 o	 zřízení	 služebnosti	
mezi	O2	Czech	Republic	a.s.	(jako	oprávněný)	a	Obcí	Borová	(jako	obtížený);
usnesení	č.	12:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje kupní	smlouvu mezi	Obcí	Borová	(jako	prodávající)	a	
Lesy	ČR	 ,	 s.p.,	na	základě	GP	č.	725-307/2014.	Předmětem	kupní	smlouvy	 je	prodej	p.p.č.	
273/8	o	výměře	711	m2	a	p.p.č.	100/2	o	výměře	42	m2;
usnesení	č.	13:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje smlouvu	 č.	 8800074467/1/VB-2 o	 zřízení	 věcného	
břemene	mezi	Obcí	Borová	(jako	povinný)	a	RWE	GasNet,	s.r.o.	(jako	oprávněný);
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usnesení	č.	14:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje smlouvu	 o	 spolupráci	 při	 plnění	 povinností	
vyplývajících	 z vyhlášky	 Ministerstva	 životního	 prostředí	 č.	 321/2014	 Sb.,	 o	 rozsahu	 a	
způsobu	 zajištění	 odděleného	 soustřeďování	 složek	 komunálních	 odpadů,	 mezi	 Obcí	
Borová	a	fy	Recycling-kovové	odpady	a.s.;
usnesení	č.	15:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje změnu	dodavatele	elektřiny	a	plynu	a	s tím	spojené	
uzavření	smlouvy	na	dobu	určitou	podle	nabídky.

Přílohy zápisu:

1) podklady k návrhu rozpočtu

2) pracovní OZV č. 1 a č. 2

3) žádost ZŠ Borová a odpověď

4) smlouva s Krajskou knihovnou v Pardubicích

5) podklady k rozhodnutí  O2 Czech Republic, a.s., návrh SoSB

6) podklady ke kupní smlouvě s Lesy ČR

7) podklady ke smlouvě o zřízení VB s RWE Distribuční služby, s.r.o.

8) podklady ke smlouvě s Recycling-kovové odpady, a.s.

9) podklady ke změně dodavatele energií + akceptační protokol

10) výpisy z usnesení č. 7, 8, 9, 11, 13

11) prezenční listina zastupitelé, prezenční listina hosté, pozvánka na zastupitelstvo

Zápis byl vyhotoven dne: 17.3.2015

Zapisovatel: Ing. Petr Kučera

Ověřovatelé: Ing. Jaroslav Štrof dne ..................... podpis …………………………

p. Miroslav Hegr dne ..................... podpis …………………………

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

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




