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OBEC BOROVÁ

ZÁPIS Č. 4 /2015

ze zasedání zastupitelstva obce Borová,

konaného ve středu dne 23.9. 2015, zasedací místnost OÚ Borová č.p. 100

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

Přítomno:     8 členů zastupitelstva obce 

Omluveni:     3 (p. Brokl Oto, Ing. Fáber Tomáš, MVDr. Zajícová Gabriela)

Neomluveni: 4 (p. Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan)

Občané:       5

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 zápisu zasedání Zastupitelstva obce Borová ze dne 26.8.2015 ;
 Program obnovy venkova - obec Borová 2015-2020;
 dodatek č. 1 ke Směrnici upravující oběh účetních dokladů č. 6/2010;
 organizační záležitosti, diskuze, různé;
 závěr.

1) Určení	zapisovatele	a	ověřovatelů	zápisu

Předsedající navrhla jako zapisovatele Ing. Petra Kučeru a jako ověřovatele navrhla p. Vladimíra 
Romportla a vyzvala přítomné zastupitele k podání návrhu na druhého ověřovatele. Byl navržen a návrh 
přijal Bc. Pavel Tlustý.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele	Ing.	Petra	Kučeru.
Jako	ověřovatele	zápisu	p.	Vladimíra	Romportla	a	Bc.	Pavla	Tlustého.

pro: 8 proti: 0    zdržel se:  0

usnesení č. 41 bylo schváleno
*

Vzhledem	 k potřebě	 doplnění,	 projednání	 a	 schválení	 předsedající	 navrhla	 do	 programu	 jednání	
zařadit	tyto	body	(po	předchozím	zdůvodnění):

 dodatek č. 3 ke Směrnici č. 1/2007 – tvorba a zásady používání sociálního fondu obce 
Borová;

 projednání individuální nabídky spol. AMPER MARKET a schválení smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny pro hladinu NN
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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	
doplnění	programu	jednání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	doplnění	programu	jednání	zastupitelstva	o	tyto	body.	
 dodatek	 č.	 3	 ke	 Směrnici	 č.	 1/2007	 – tvorba	 a	 zásady	 používání	 sociálního	 fondu	 obce	

Borová;
 projednání	individuální	nabídky	spol.	AMPER	MARKET a	schválení	smlouvy	o	sdružených	

službách	dodávky	elektřiny	pro hladinu	NN.
Tyto	body	zařazuje	k projednání	jako	další	bod	programu	po	projednání	dodatku	č.	1	ke	Směrnici	
upravující	oběh	účetních	dokladů	č.	6/2010.

pro: 8 proti: 0    zdržel se:  0

usnesení č. 42 bylo schváleno

*

2) Schválení	programu	jednání	zastupitelstva	obce	Borová
Následovalo	schválení	doplněného	programu	jednání.
 zahájení;
 určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu;
 schválení zápisu zasedání Zastupitelstva obce Borová ze dne 26.8.2015 ;
 Program obnovy venkova - obec Borová 2015-2020;
 dodatek č. 1 ke Směrnici upravující oběh účetních dokladů č. 6/2010;
 dodatek č. 3 ke Směrnici č. 1/2007 – tvorba a zásady používání sociálního fondu obce Borová;
 projednání individuální nabídky spol. AMPER MARKET a schválení Smlouvy o sdružených 

službách dodávky elektřiny pro hladinu NN;
 organizační záležitosti, diskuze, různé;
 závěr.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	doplněný	program jednání.
pro: 8 proti: 0    zdržel se:  0

usnesení č. 43 bylo schváleno

*
3) schválení	usnesení zápisu	zasedání	Zastupitelstva	obce	Borová	ze	dne	26.8.2015

Ing.	Petr	Kučera	dále	seznámil	přítomné	zastupitele a	hosty se	zápisem usnesení ve	znění:

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.
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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).

Poté předsedající vyzvala přítomné ke vznášení připomínek. Ing. Doležalová Hana se dotazovala na 
pasport místních komunikací a možnost podání připomínky či námitky (bylo konzultováno se starostkou 
obce po ukončení zasedání ZO Borová). Jiné připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	zápis usnesení	 zasedání	ze	dne	26.8.2015.
pro: 8 proti: 0    zdržel se: 0

usnesení č. 44 bylo schváleno

*

4) Program	obnovy	venkova	- obec	Borová	2015-2020
Předsedající byly vysvětleny důvody a postup, jakým způsobem byl dokument tvořen. Dotazy vzneseny 

nebyly.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	MÍSTNÍ	PROGRAM	OBNOVY	VENKOVA	obce	Borová	na	
období	2015	- 2020.
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pro: 8 proti: 0    zdržel se: 0

usnesení č. 45 bylo schváleno

*

5) dodatek	č.	1	ke	Směrnici	upravující	oběh	účetních	dokladů	č.	6/2010
Předsedající	seznámila	přítomné	s důvody	vytvoření	dodatku,	který	vznikl	na	základě	připomínky	

při	 dílčím	 přezkoumání	 hospodaření	 obce	 dne	 7.9.2015. Dotazy	 ani	 připomínky	 od	 přítomných	
zastupitelů	vzneseny	nebyly.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo	 obce Borová	 schvaluje	 dodatek	 č.	 1	 ke	 Směrnici	 upravující	 oběh	 účetních	
dokladů	č.	6/2010.

pro: 8 proti: 0    zdržel se: 0

usnesení č. 46 bylo schváleno

*

6) dodatek	č.	3	ke	Směrnici	č.	1/2007	– tvorba	a	zásady	používání	sociálního	fondu	obce	
Borová

Předsedající	seznámila	přítomné	s důvody	vytvoření	dodatku,	který	se	týká	čl.	II	směrnice.	Dotazy	a	
připomínky	vzneseny	nebyly.

Návrh	usnesení:

Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	dodatek	č.	3	ke	směrnici	č.	1/2007 – Tvorba	a	zásady	
používání	sociálního	fondu	obce	Borová.		

pro: 8 proti: 0    zdržel se: 0

usnesení č. 47 bylo schváleno

*

7) projednání	individuální	nabídky	spol.	AMPER	MARKET	a	schválení	Smlouvy	o	sdružených	
službách	dodávky	elektřiny	pro		hladinu	NN

Předsedající seznámila	 přítomné	 s návrhem	 společnosti	 AMPER	 MARKET	 a	 jejich	 individuální	
nabídkou,	která	vznikla	díky	„balíčku	Obce	Borová,	ZŠ	Borová	a	MŠ	Borová	– společný	odběr	elektřiny	
nad	100	MWh/rok.	Jedná	se	o	nabídku,	která	vychází	ze	současné	spotřeby	el.	energie	a	přináší	další	
finanční	úspory.

Návrh	usnesení:

Zastupitelstvo	 obce Borová	 schvaluje	 individuální	 nabídku spol.	 AMPER	 MARKET a	
schvaluje	Smlouvu o	sdružených	službách	dodávky	elektřiny	pro		hladinu	NN.

pro: 8 proti: 0    zdržel se: 0

usnesení č. 48 bylo schváleno

*
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8) diskuze,	organizační	záležitosti	a	různé

ZO	Borová	vzalo	na	vědomí:
Zápis	 z dílčího	 přezkoumání	 hospodaření	 obce	 Borová	 za	 období	 od	 1.1.2015	 do	 9.9.2015	
s výsledkem	bez	závad.
Dotazy:

 Ing.	 Jaroslav	Štrof	 se	dotazoval	na	 termín	dodání	variantní	 technicko - ekonomické	 studie	
odkanalizování	 obcí	 Oldřiš	 – Borová	 (zodpovězeno	 starostkou-termín	 dodání	 je	 do	 konce	
9/2015).

Jiné dotazy vzneseny nebyly, diskuze neproběhla, proto předsedající poděkovala za účast přítomným 
zastupitelům a hostům a zasedání v 19:45 hod ukončila.

PŘEHLED		USNESENÍ ze	dne	23.9.2015

Zastupitelstvo	obce Borová schvaluje:
usnesení	č.	41:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele	Ing.	Petra	Kučeru.
Jako	ověřovatele	zápisu	p.	Vladimíra	Romportla	a	Bc.	Pavla	Tlustého.
usnesení	č.	42:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 doplnění	 programu	 jednání	 zastupitelstva	 o	 tyto	

body.	
 dodatek	 č.	 3	 ke	 Směrnici	 č.	 1/2007	 – tvorba	 a	 zásady	 používání	 sociálního	 fondu	 obce	

Borová;
 projednání	individuální	nabídky	spol.	AMPER	MARKET a	schválení	smlouvy	o	sdružených	

službách	dodávky	elektřiny	pro	hladinu	NN.
Tyto	body	zařazuje	k projednání	 jako	další	bod	programu	po	projednání	dodatku	č.	1	ke
Směrnici	upravující	oběh	účetních	dokladů	č.	6/2010.
usnesení	č.	43:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	doplněný	program jednání.
usnesení	č.	44:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	zápis	usnesení		zasedání	ze	dne	26.8.2015.
usnesení	č.	45:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	MÍSTNÍ	PROGRAM	OBNOVY	VENKOVA	obce	Borová	na	
období	2015	- 2020.
usnesení	č.	46:
Zastupitelstvo	 obce Borová	 schvaluje	 dodatek	 č.	 1	 ke	 Směrnici	 upravující	 oběh	 účetních	
dokladů	č.	6/2010.
usnesení	č.	47:
Zastupitelstvo	obce Borová	schvaluje	dodatek	č.	3	ke	směrnici	č.	1/2007	– Tvorba	a	zásady	
používání	sociálního	fondu	obce	Borová.
usnesení	č.	48:
Zastupitelstvo	 obce Borová	 schvaluje	 individuální	 nabídku spol.	 AMPER	 MARKET a	
schvaluje	Smlouvu o	sdružených	službách	dodávky	elektřiny	pro		hladinu	NN.

Přílohy zápisu:
1) pracovní výtisk Místního programu obnovy venkova obce Borová na období 2015 – 2016;
2) podklady spol. AMPER MARKET;
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3) Prezenční listina zastupitelé, prezenční listina hosté, pozvánka na ZO zaslaná zastupitelům, pozvánka 
z úřední desky.

Zápis byl vyhotoven dne: 30.9.2015

Zapisovatel: Ing. Petr Kučera

Ověřovatelé: p. Vladimír Romportl dne ..................... podpis …………………………

Bc. Pavel Tlustý dne ..................... podpis …………………………

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

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




