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OBEC BOROVÁ

ZÁPIS Č. 3/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Borová,

konaného ve středu dne 26.8.2015, sokolovna v Borové č.p. 90

Zahájeno v 19:08 hodin, ukončeno v 20:45 hod. Jednání vedla starostka obce Mgr. Lenka Tlustá

Přítomno:     9 členů zastupitelstva obce 

Omluveni:     3 (p. Fáber Tomáš, Nespěšný Milan, MVDr. Zajícová Gabriela)

Neomluveni: 3 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav)

Hosté: účetní obce p. Lenka Šiklová

Občané:       14

Zahájení 

Starostka obce (předsedající) přivítala členy zastupitelstva obce, hosty a přítomné občany. 
Konstatovala, že zastupitelstvo obce je svou nadpoloviční většinou usnášeníschopné (§	92	odst.	3	zákona	o	
obcích).

Dále předsedající 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 usnesení zápisu zasedání Zastupitelstva obce Borová ze dne 20.5.2015;
 hospodaření obce za leden až červen 2015;
 rozpočtové opatření č. 4/2015;
 projednání pasportu místních komunikací obce Borová;
 nové stanovy DSO Kraj Smetany a Martinů;
 nové stanovy DSO Mikroregion Poličsko;
 kupní smlouva S 790/15 mezi Lesy České republiky, s.p. a Obcí Borová na část p.p. 2245/49. Jedná 

se o pozemek pod hřištěm mezi OÚ Borová a korytem potoka;
 kupní smlouva S 234/14 mezi Lesy České republiky, s.p. a Obcí Borová na p.p. 83/13 a 2040/2. 

Jedná se o pozemky za sokolovnou směr Oldřiš;
 organizační záležitosti, diskuze, různé;
 závěr.

1) Určení	zapisovatele	a	ověřovatelů	zápisu
Předsedající navrhla jako zapisovatele Ing. Petra Kučeru a jako ověřovatele navrhla p. Bedřicha 

Chadimu a Ing. Václava Stodolu a vyzvala přítomné zastupitele k podání námitek či jiného návrhu – nebyly.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele	Ing.	Petra	Kučeru.
Jako	ověřovatele	zápisu	p.		Bedřicha	Chadimu	a	Ing.	Václava	Stodolu.

pro: 9 proti: 0    zdržel se:  0
usnesení č. 31 bylo schváleno
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*
Předsedající	 se	 dotazovala	 přítomných	 zastupitelů,	 zda	mají	 další	 návrhy	 či	 podněty,	 které	 je	 třeba	
zařadit	do	programu	jednání a	doplnit	program	jednání. Nebyly	vzneseny.
Následovalo	 schválení	 programu	 jednání v původní	 předem	 zveřejněné	 podobě	 na	 elektronické	 a	
fyzické	ÚD.

Návrh usnesení :
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	program jednání.

pro: 9 proti: 0    zdržel se:  0
usnesení č. 32 bylo schváleno

*

2) schválení	usnesení zápisu	zasedání	zastupitelstva	obce	Borová	ze	dne	11.3.2015
Ing.	 Petr	 Kučera	 dále	 seznámil	 přítomné	 zastupitele	 se	 zápisem usnesení a	 jeho	 přílohami	 ze	 dne	
20.5.2015,	a	to:
Zastupitelstvo	obce	schvaluje:

usnesení	č.	16:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele	Ing.	Petra	Kučeru.

Jako	ověřovatele	zápisu	p.	Vojtěcha	Bednáře	a	Ing.	Jaroslava	Štrofa;
usnesení	č. 17:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 doplnění	 programu	 jednání	 zastupitelstva	 o	 tyto	
body;	

1) žádost	o	poskytnutí	dotace	Římskokatolické	farnosti	Borová;
2) veřejnoprávní	smlouva	s	Římskokatolickou	farností	Borová.
Tyto	 body	 zařazuje	 k projednání	 jako	 další	 bod	 programu po	 projednání	 veřejnoprávní	
smlouvy	s FSČCE	a	před	projednání	směrnice	zadávání	veřejných	zakázek;
usnesení	č.	18:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	program jednání,	a	to	v následující	podobě:

 zahájení;
 určení	zapisovatele	a	ověřovatelů	zápisu;
 schválení	usnesení	zápisu	zasedání	Zastupitelstva	obce	Borová	ze	dne	11.3.2015;
 stavba	optického	kabelu- podzemní	komunikační	vedení	veřejné	komunikační	sítě	v k.ú.	

Borová	přes	p.p.	2721,	smlouva	o	budoucí	smlouvě	o	zřízení	služebnosti;
 hospodaření	obce	za	rok	2014;
 zpráva	o	výsledku	přezkoumání	hospodaření	obce	Borová	za	rok	2014;
 účetní	závěrka	za	rok	2014;
 smlouva	o	bezúplatném	převodu	stavby	„Rekonstrukce	veřejného	prostranství	u	kostela	sv.	

Markéty	v Borové“	mezi	Mikroregionem	Poličsko	a	Obcí	Borová;
 kompetence	Rady	obce	Borová	k provádění	jednotlivých	rozpočtových	opatření a	

rozpočtové	opatření	č. 2;
 žádost	o	poskytnutí	dotace	FSČCE	Borová;
 veřejnoprávní	smlouva	s FSČCE	Borová;
 žádost	o	poskytnutí	dotace	Římskokatolické	farnosti	Borová;
 veřejnoprávní	smlouva s	Římskokatolickou	farností	Borová;
 směrnice	pro	zadávání	veřejných	zakázek;
 přepracovaná	smlouva	se	spol.	AVE	CZ	odpadové	hospodářství	s.r.o.	dle	skutečnosti;
 organizační	záležitosti,	diskuze,	různé;
 závěr;
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usnesení	č.	19:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	zápis	usnesení		zasedání	ze	dne	11.3.2015;
usnesení	č.	20:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	smlouvu o	budoucí	smlouvě mezi	Obcí	Borová	a	O2	
Czech	 Republic	 a.s. o	 zřízení	 služebnosti přes	 pozemek	 p.p.	 2721,	 přičemž	 výše	
(jednorázové)	 náhrady	 je	 stanovena	 ve	 výši	 150,--Kč/bm.	 Pokud	 tato	 cena	 nebude	
investorem	akceptována,	bude	svoláno	mimořádné	zasedání	ZO	Borová,	kde	bude	o	ceně	
opět	jednáno;
usnesení	č.	21:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 zprávu	 o	 výsledku	 přezkoumání	 hospodaření	 obce	
Borová za	rok	2014	ze	dne	20.3.2015.	Hospodaření	obce	je	v souladu	s	§	10,	odst.	4,	písm.	
a),	zákona	č.	420/2004	Sb., o	přezkoumávání	hospodaření	územních	samosprávných	celků	
a	dobrovolných	svazků	obcí,	v platném	znění, a	závěrečný	účet	obce	Borová	za	rok	2014,	
dle	 §	 17	 zák.	 č.	 250/2000	 Sb.,	 o	 rozpočtových	 pravidlech	 územních	 rozpočtů,	 v platném	
znění,	zastupitelstvo	obce	souhlasí	s celoročním	hospodařením,	a	to	bez	výhrad;
usnesení	č.	22:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	účetní	závěrku za	rok	2014;
usnesení	č.	23:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje smlouva	 o	 bezúplatném	 převodu	 stavby	
„Rekonstrukce	 veřejného	 prostranství	 u	 kostela	 sv.	 Markéty	 v Borové“	 mezi	
Mikroregionem	Poličsko	a	Obcí	Borová;
usnesení	č.	24
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje rozpočtové	 opatření	 č.	 2	 a kompetence	 Rady	 obce	
Borová	k provádění	jednotlivých	rozpočtových	opatření	v následující	podobě:
Zastupitelstvo	obce	Borová	stanovuje	v souladu	s	§	102	odst.	2	písm.	a)	zákona	č.	128/2000	
Sb.,	o	obcích	(obecní	zřízení),	v platném	znění,	kompetenci	Rady	obce	Borová	k provádění	
jednotlivých	 rozpočtových	 opatření	 do	 výše	 100.000,--Kč, jsou-li	 vyvolány organizačními	
změnami,	 pokud	 tyto	 změny	 nevyvolávají	 další	 nároky	 na	 finanční	 prostředky	 obce.	
Rozpočtová	 opatření	 v částkách	 vyšších	 může	 RO	 Borová	 samostatně	 provádět	 jen	
v případech:

a) rozpočtového	zapojení	účelově	přidělených	finančních	prostředků	z jiných	rozpočtů;
b) kdy	zapojení	výdaje	vyžaduje	nutný	výdaj	na	zajištění	chodu	obce,	v případě	havárií	nebo	

stavu	nouze,	výdaj	na	odvrácení	škod;
c) včasné	provedení	úhrady,	které	je	vázáno	na	penalizaci;
d) další	 nutné	 výdaje,	 kdy	 schválení	 rozpočtového	 opatření	 je	 nezbytné	 a	má	 jen	 formální	

charakter,	protože	výdaj	musí	být	realizován.

ZO	Borová	si	vyhrazuje	právo	na	informaci	o	každém	rozpočtovém	opatření	provedeném	
v kompetenci	 RO	 Borová	 na	 nejbližším	 zasedání	 ZO	 Borová	 konaném	 po	 schválení	
rozpočtového	opatření	a	jejího	stručného	odůvodnění	(a	to	písemně).
usnesení	č.	25:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje žádost o	dotaci	Farního	sboru	českobratrské	církve	
evangelické	Borová	u	Poličky;
usnesení	č.	26:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	veřejnoprávní	smlouvu	o	poskytnutí	dotace	č.	
1/2015	mezi	Obcí	Borová	a	Farním	sborem	českobratrské	církve	evangelické	Borová	u	
Poličky;
usnesení	č.	27:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje žádost o	dotaci	Římskokatolické	farnosti	Borová
usnesení	č.	28:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 veřejnoprávní	 smlouvu	 o	 poskytnutí	 dotace	 č.	
2/2015	mezi	Obcí	Borová	a	Římskokatolickou	farností	Borová;
usnesení	č.	29:
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Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	směrnici	č.	1/2015;
usnesení	č.	30:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	přepracování	a	změnu	„Smlouvy	o	sběru,	přepravě	a	
odstraňování	 odpadu	 č.	 S/C031/05001980/056000138/2015/001	 se	 stávajícím	
zhotovitelem	mezi,	a	to	AVE	CZ	odpadové hospodářství	s.r.o.	a	Obcí	Borová.

Poté předsedající vyzvala přítomné ke vznášení připomínek – připomínky nebyly, přistoupeno k
hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	zápis usnesení	 zasedání	ze	dne	20.5.2015.

pro: 9 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 33 bylo schváleno

*

3) hospodaření	obce	za	leden	až	červen	2015,	rozpočtové	opatření	č.	4/2015
Bylo předáno slovo účetní obce p. Lence Šiklové, která podala základní informace k celé problematice 

hospodaření obce a k důvodům rozpočtového opatření. Součástí byly i informace k mezitímní uzávěrce 
Obce Borová k 30.6.2015, kterou vzalo ZO Borová na konci programu jednání na vědomí. Předsedající se 
dotazovala na připomínky týkající se rozpočtu – předseda finanční komice Ing. Jaroslav Štrof se dotazoval 
na formu sestavení rozpočtu, o čemž bylo diskutováno a vysvětleno účetní obce. Radní obce p. Vladimír 
Romportl se dotazoval na navýšení nákladů na kompostárně v souvislosti s rozpočtovým opatřením –
vysvětleno, souvisí s vykazováním nákladům na její provoz.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.4/2015.	

pro: 9 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 34 bylo schváleno

Návrh usnesení zní:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	hospodaření	Obce	Borová	za	leden	až	červen	2015.

pro: 8 proti: 0    zdržel se: 1
usnesení č. 35 bylo schváleno

*

4) projednání	pasportu	místních	komunikací
Předsedající	 seznámila	 přítomné	 s důvody	 zadání,	 zpracování	 a	 cenou	 za	 zpracování	 pasportu	

místních	komunikací.	Zastupitelům	byly	podklady	společně	s grafickými	přílohami	pasportu	zaslány	
předem	pomocí	 e-mailové	 pošty	 na	 jejich	 adresy.	 Současně	 proběhla	 krátká	 diskuze	 na	 téma	 stavu	
místních	komunikací,	kdy	p.	 Jan	Bednář	upozorňoval	na	stav	některých	komunikací a	nutnost	 jejich	
opravy,	p.	Václav	Holomek	se	dotazoval	na	přístupnost	cest	v soukromém	vlastnictví.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	pasport	místních	komunikací	obce	Borová.

pro: 9 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 36 bylo schváleno
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*

5) nové	stanovy DSO	Kraj	Smetany	a	Martinů
Předsedající	 seznámila	přítomné	s	důvody	k jejich	 změně	 - úprava	na	 základě	NOZ	 	 a	 také	podle	

doporučené	 úpravy	 stanov	 Mikroregionu	 Poličsko,	 nové	 znění	 bylo	 schváleno	 na	 valné	 hromadě	
svazku	 obcí	 Kraje Smetany	 a	 Martinů	 dne	 3.6.2015 (od	 tohoto	 dne	 účinné).	 Stanovy	 byly	 předem	
zaslány	zastupitelům	obce	e-mailovou	poštou.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	nové	znění	stanov	DSO Kraj	Smetany	a	Martinů.

pro: 9 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 37 bylo schváleno

*

6) nové	stanovy	DSO	Mikroregion	Poličsko
Předsedající	opět	seznámila	přítomné	s	důvody	k jejich	změně	- úprava	na	základě	NOZ,	 	nové	

znění	 bylo	 schváleno	 na	 valné	 hromadě	 Mikroregionu	 Poličsko dne	 3.6.2015 (od	 tohoto	 dne
účinné).	Stanovy	byly	předem	zaslány	zastupitelům	obce	e-mailovou	poštou.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	nové	znění	stanov	DSO Mikroregion	Poličsko.

pro: 9 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 38 bylo schváleno

*
7) kupní	 smlouva	 S 790/15 mezi	 Lesy	 České	 republiky,	 s.p.	 a	 Obcí	 Borová na	 část	 p.p.č.	

2245/49
Předsedající	 nejprve	 obeznámila	 přítomné	 s lokací	 předmětného	 pozemku,	 který	 je	 dle	

geometrickém	plánu	č.	725-307/2014	ze	dne	16.10.2014	oddělen	z pozemku	a	p.p.č.	2245/49	a	pro	
potřebu	 prodeje	 nově	 označen	 jako	 p.p.č.	 2245/56	 o	 výměře	 372	 m2.	 Jedná	 se	 o	 pozemek	 pod	
víceúčelovým	 hřištěm	mezi	 budovou	 OÚ	 a	 korytem	 Černého	 potoka.	 Dále	 pak	 přítomné	 seznámila	
s dalšími	náležitostmi	 kupní	 smlouvy,	 tvorbou	kupní	 ceny,	 znaleckým	posudkem a	výslednou	kupní	
cenou	pozemku.	Bylo	diskutováno	o	dalších	možnostech	vyřešení	vlastnických	vztahů (mimo	koupě	
forma	 nájmu	 pozemku	 nebo	 kupní	 smlouvy	 s doplatkem).	 Na	 základě	 doporučeného	 postupu	
předjednaného	RO	Borová	bylo	přistoupeno	k hlasování	o koupi	pozemku.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje kupní	 smlouvu	S 790/15	mezi	Lesy	České	republiky,	 s.p.	a	
Obcí	Borová.

pro: 9 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 39 bylo schváleno

*

8) kupní	 smlouva	 S 234/14	mezi	 Lesy	 České	 republiky,	 s.p.	 a	 Obcí	 Borová	 na	 p.p.č.	 83/13	 a	
2040/2

Předsedající	 opět	 nejprve	 obeznámila	 přítomné	 s lokací	 předmětných pozemků,	 důvody	 koupě,	
obsahem	 návrhu	 předmětné	 smlouvy,	 cenou	 pozemků	 dle	 znaleckého	 posudku	 a	 tvorbou	 výsledné	
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kupní	ceny	pozemku.	Jedná	se	o	pozemky	za	sokolovnou	(bowlingem)	směr	Oldřiš,	které	jsou	součástí	
travnaté	plochy	vedle	bowlingu a	součástí	místní	komunikace	a	prostoru	mezi	komunikací	a	korytem	
potoka. Po	krátké	diskuzi	bylo	přistoupeno	k hlasování o	koupi	pozemku.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje kupní	smlouvu S 234/14	mezi	Lesy	České	republiky,	s.p.	a	
Obcí	Borová.

pro: 9 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 40 bylo schváleno

*

Na	základě	podkladů	zaslaných	zastupitelům	obce	v tištěné	podobě,	informací	účetní	obce a	starostky
bere Zastupitelstvo	obce	Borová	na	vědomí:

 Mezitímní	uzávěrku	Obce	Borová	sestavenou	ke	dni 30.6.2015
 Závěrečný	účet	svazku	Kraj	Smetany	a	Martinů	za	rok	2014
 Závěrečný	účet	svazku	obcí	Mikroregion	Poličsko	za	rok	2014
 Závěrečný	účet	Svazku	obcí	AZASS	za	rok	2014
 Závěrečný	účet	ZSO	Borovsko	za	rok	2014
 Závěrečný	účet	DSO	Oldřiš-Borová	za	rok	2014
 Informaci	 o	 zastavení	 řízení	 a	 zpětvzetí	 žádosti	 o	 stanovení	 ochranného	pásma	 vodního	

zdroje	 podzemních	 vod	 Prameniště	 Borová	 – Svatá	 Kateřina	 a	 Prameniště	 Borová	 -
Bukovina	ve	smyslu	§	66	odst.	1	písm.	a)	zákona	č.	500/2004	Sb.,	správní	řád,	v platném	
znění	(důvodem	je	dořešení	vlastnických	vztahů	u	všech	zdrojů).

*

9) diskuze,	organizační	záležitosti	a	různé

Dotazy:
p.	Vladimír	Romportl

 dotaz	 týkající	 se	 zastoupení	 v DSO	 Mikroregion	 Poličsko	 – předsedající	 zodpovězeno	 a	
vysvětleno;

p.	Václav	Holomek;
 dotaz	 týkající	 se	 smlouvy o	 budoucí	 smlouvě	 mezi	 Obcí	 Borová	 a	 O2	 Czech	 Republic	 a.s.	 o	

zřízení	služebnosti	přes	pozemek	p.p.	2721,	přičemž	výše	(jednorázové)	náhrady	je	stanovena	
ve	výši	150,--Kč/bm	– schváleno	na	minulém	ZO	a	zodpovězeno;

 dotaz	 týkající	 vlastnických	 vztahů	 ke	 zdrojům	vody	 veřejného	 vodovodu	 a	 jejich	 vyjasnění –
v současné	době	je	v jednání a	k rozhodnutí	u	příslušných	úřadů,	proběhla	diskuze;

p.	Lenka	Kučerová
 dotaz	týkající	se	obecní	vody	– zodpovězeno	p.	Pavlem	Bednářem;
 upozornila	 na	 odhalenou	 přípojku	 (veřejný	 vodovod)	 za	 její	 nemovitostí	 v korytě	 Černého	

potoka	– bude	prověřeno;
p.	Petr	Krčil

 dotaz	na	vytápění	hasičské	zbrojnice	– bude	řešeno;
 dotaz	k možnosti	koupě	dodávky	pro	SDH	Borová	– budou	zjištěny	možnosti	financování.
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10) závěr

Předsedající	poděkovala	za	účast zastupitelům obce	a	občanům	a	zasedání	ve	20:45 ukončila.

PŘEHLED		USNESENÍ ze	dne	26.8.2015

Zastupitelstvo	obce Borová schvaluje:

usnesení	č.	31:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele	Ing.	Petra	Kučeru.	Jako	ověřovatele	
zápisu	p.		Bedřicha	Chadimu	a	Ing.	Václava	Stodolu.

usnesení	č. 32:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	program jednání.

usnesení	č.	33:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	zápis	usnesení		zasedání	ze	dne	20.5.2015.	

usnesení	č.	34:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	rozpočtové	opatření	č.4/2015.	

usnesení	č.	35:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	hospodaření	Obce	Borová	za	leden	až	červen	2015.

usnesení	č.	36:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	pasport	místních	komunikací	obce	Borová.

usnesení	č.	37:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	nové	znění	stanov	DSO	Kraj	Smetany	a	Martinů.

usnesení	č.	38:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	nové	znění	stanov	DSO Mikroregion	Poličsko.

usnesení	č.	39:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje kupní	 smlouvu	S 790/15	mezi	Lesy	České	republiky,	 s.p.	a	
Obcí	Borová.

usnesení	č.	40:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje kupní	smlouvu S 234/14	mezi	Lesy	České	republiky,	s.p.	a	
Obcí	Borová.

Zastupitelstvo	obce Borová	bere	na	vědomí:

 Mezitímní	uzávěrku	Obce	Borová	sestavenou	ke	dni 30.6.2015
 Závěrečný	účet	svazku	Kraj	Smetany	a	Martinů	za	rok	2014
 Závěrečný	účet	svazku	obcí	Mikroregion	Poličsko	za	rok	2014
 Závěrečný	účet	Svazku	obcí	AZASS	za	rok	2014
 Závěrečný	účet	ZSO	Borovsko	za	rok	2014
 Závěrečný	účet	DSO	Oldřiš-Borová	za	rok	2014
 Informaci	 o	 zastavení	 řízení	 a	 zpětvzetí	 žádosti	 o	 stanovení	 ochranného	pásma	 vodního	

zdroje	 podzemních	 vod	 Prameniště	 Borová	 – Svatá	 Kateřina	 a	 Prameniště	 Borová	 -
Bukovina	ve	smyslu	§	66	odst.	1	písm.	a)	zákona	č.	500/2004	Sb.,	správní	řád,	v platném	
znění důvodem	je	dořešení	vlastnických	vztahů	u	všech	zdrojů).

Přílohy zápisu:

1) Plnění rozpočtu za období 01.2015 – 07.2015 s návrhem RO, rozpočtové opatření č. 4/2015;

2) Podklady k pasportu místních komunikací;

3) Podklady ke změně stanov DSO KSM;



8

4) Pracovní tisk kupní smlouvy S 790/15, znalecký posudek č. 2820/2015, odpis od Lesů ČR, s.p., 

krajské ředitelství Choceň;

5) Pracovní tisk kupní smlouvy S 234/14, znalecký posudek;

6) Podklady k závěrečným účtům za rok 2014 – Kraj Smetany a Martinů, Mikroregion Poličsko, Svazek 

obcí AZASS, ZSO Borovsko, DSO Oldřiš-Borová;

7) Výpisy usnesení č. 37, 38, 39 a 40;

8) Prezenční listina zastupitelé, prezenční listina hosté, pozvánka na ZO zaslaná zastupitelům, pozvánka 

z úřední desky.

Zápis byl vyhotoven dne: 2.9.2015

Zapisovatel: Ing. Petr Kučera

Ověřovatelé: p. Bedřich Chadima dne ..................... podpis …………………………

Ing. Václav Stodola dne ..................... podpis …………………………

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

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




