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OBEC BOROVÁ

ZÁPIS Č. 2/2015

ze zasedání zastupitelstva obce Borová,

konaného ve středu dne 20.5.2015, sokolovna v Borové č.p. 90

Zahájeno v 19:05 hodin, ukončeno v 22:20 hod. Jednání vedla starostka obce Mgr. Lenka Tlustá

Přítomno:     11 členů zastupitelstva obce 

Omluveni:     2 (p. Bednář Pavel, MVDr. Zajícová Gabriela)

Neomluveni: 2 (p. Brokl Oto, p. Chadima Bedřich)

Hosté: účetní obce p. Lenka Šiklová, Ing. Lenka Bláhová

Občané:       41

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 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;
 žádost o poskytnutí dotace FSČCE Borová;
 veřejnoprávní smlouva s FSČCE Borová;
 směrnice pro zadávání veřejných zakázek;
 přepracovaná smlouva se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. dle skutečnosti;
 organizační záležitosti, diskuze, různé;
 závěr

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

(jako poslední z přítomných zastupitelů zápis z jednání ZO ještě neověřoval) a vyzvala přítomné zastupitele, 
aby podali návrh na druhého ověřovatele zápisu. Zastupitel obce p. Milan Nespěšný konstatoval, že se 
domnívá, že se zápisy nezpracovávají dle průběhu jednání a že se nebude zúčastňovat ověřování. Byl 
vyzván ke konkretizaci, k čemuž nedošlo. Poté bylo domluveno, že své připomínky podá písemně (ke dni 
27.5. tomu tak neučinil). Po opětovné výzvě se přihlásil Ing. Jaroslav Štrof. Jiné návrhy podány nebyly.
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Návrh usnesení :
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	jako	zapisovatele	Ing.	Petra	Kučeru.
Jako	ověřovatele	zápisu	p.	Vojtěcha	Bednáře	a	Ing.	Jaroslava	Štrofa.

pro: 10 proti: 0    zdržel se:  1
usnesení č. 16 bylo schváleno

*

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

 žádost o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Borová;
 veřejnoprávní smlouva s Římskokatolickou farností Borová, 

….zařadit	 k projednání	 mezi	 body	 „veřejnoprávní	 smlouva	 s Farním	 sborem	 českobratrské	 církve	
evangelické“	a	„směrnice	pro	zadávání	veřejných	zakázek“.
Žádné	jiné	návrhy	k doplnění	programu	zasedání	zastupitelstva	nebyly vzneseny.

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

žádost	o	poskytnutí	dotace	Římskokatolické	farnosti	Borová;
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.

pro: 10 proti: 0    zdržel se:  1
usnesení č. 17 bylo schváleno

*
Následovalo	schválení	doplněného	programu	jednání (předem	přečetl	v plném	znění	Ing.	Petr	
Kučera).

Návrh usnesení :
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;
 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;
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 závěr

pro: 10 proti: 0    zdržel se:  1
usnesení č. 18 bylo schváleno

*
2) schválení	usnesení zápisu	zasedání	zastupitelstva	obce	Borová	ze	dne	11.3.2015

Přečtení	 usnesení	 zápisu	 z minulého	 zasedání	 ZO	 Borová	 opět	 předcházela	 diskuze	 o	 zřizovaných	
zápisech.	 Zastupitel obce	 p.	Milan Nespěšný připomínkoval,	 že	 v minulém	 zápise	 chyběla	 zmínka	 o	
jeho	 námětech ke	 zpracování	 rozpočtu.	 Tímto	 odkazuji	 na	 zápis	 ze	 zasedání	 ZO	 Borová	 ze	 dne	
11.3.2015,	 strana	 zápisu	 č.	 3	 a	 4,	 bod	 4).	 Ing.	 Petr	 Kučera	 dále	 seznámil	 přítomné	 zastupitele	 se	
zápisem usnesení a	jeho	přílohami	ze	dne	11.3.2015,	a	to:
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;
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);
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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);
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.

Poté předsedající vyzvala přítomné ke vznášení připomínek – zastupitel obce p. Milan Nespěšný se 
dotazoval, jakým směrem pokročila realizace optického kabelu „na Skalce“ – předsedající bylo 
zodpovězeno. Jiné připomínky nebyly, přistoupeno k hlasování.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	zápis usnesení	 zasedání	ze	dne	11.3.2015.

pro: 8 proti: 0    zdržel se: 3
usnesení č. 19 bylo schváleno

*
3) stavba	optického	kabelu- podzemní	komunikační	vedení	veřejné	komunikační	sítě	v k.ú.	

Borová	přes	p.p.	2721,	smlouva	o	budoucí	smlouvě	o	zřízení	služebnosti
Bylo předáno slovo Ing. Lence Bláhové, která zastupuje O2 Czech Republic a.s. a která přítomným na 

základě dotazů předsedající podala základní informace a důvody k projednávané stavbě. Jednorázová 
náhrada vlastníkovi pozemku byla ze strany investora nabídnuta v hodnotě 50,--Kč/bm, ze strany obce bylo 
ještě před zasedáním ZO Borová dne 20.5.2015 požadováno 100,--Kč/bm. Zastupitel obce p. Milan 
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Nespěšný navrhl jednat o částce 150,--. Do diskuze se postupně zapojili i ostatní členové zastupitelstva a 
občané, o usnesení bylo hlasováno dvakrát (poprvé usnesení i na základě změny citace usnesení nevzniklo).

Návrh usnesení:
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.	

pro: 8 proti: 0    zdržel se: 3
usnesení č. 20 bylo schváleno

*

4) hospodaření	obce	za	rok	2014,	zpráva	o	výsledku	přezkoumání	hospodaření	obce	Borová	
za	rok	2014 a	závěrečný	účet,	 účetní	závěrka	za	rok	2014

Účetní	 obce	p.	Lenka	 Šiklová	 souhrnně	 seznámila	přítomné	 s podklady	pro	obě	usnesení.	Dotazy	
vzneseny nebyly.

Návrh usnesení:
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.

pro: 10 proti: 0    zdržel se: 1
usnesení č. 21 bylo schváleno

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	účetní	závěrku za	rok	2014.

pro: 10 proti: 0    zdržel se: 1
usnesení č. 22 bylo schváleno

*
5) smlouva	o	bezúplatném	převodu	stavby	„Rekonstrukce	veřejného	prostranství	u	kostela	sv.	

Markéty	v Borové“	mezi	Mikroregionem	Poličsko	a	Obcí	Borová
Předsedající	 a	 zastupitel	 obce	 p.	 Milan	 Nespěšný seznámili	 přítomné	 s náležitostmi	 smlouvy	 a	

charakterem	stavby.	Dotazy	vzneseny	nebyly.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje smlouva	 o	 bezúplatném	 převodu	 stavby	 „Rekonstrukce	
veřejného	 prostranství	 u	 kostela	 sv.	 Markéty	 v Borové“	 mezi	 Mikroregionem	 Poličsko	 a	 Obcí	
Borová.						

pro: 11 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 23 bylo schváleno

*
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6) kompetence	Rady	obce	Borová	k provádění	jednotlivých	rozpočtových	opatřen
Předsedající	 seznámila	 s důvody,	 které	 jsou	 vyvolány	 potřebou	 zákona	 č.	 250/2000	 Sb.,	 o	

rozpočtových	 pravidlech	 územních	 rozpočtů,	 v platném	 znění. Zastupitelé	 byli	 vyzváni	 k návrhu	
maximální	 částky,	 o	 které	 bylo	 diskutováno (stejně	 tak	 i	 o	 možnostech	 kontroly	 rozpočtových	
opatření	ze	strany	zastupitelů).	Dále	byl	pozměněn	původní	návrh	podání	vysvětlení	k rozpočtovému	
opatření	z ústního	na	písemné.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	 obce	 Borová	 schvaluje	 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	 vyvolána	 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).

pro: 8 proti: 1    zdržel se: 2
usnesení č. 24 bylo schváleno

V návaznosti	 na	 přijaté	 usnesení	 a	 na	 základě	 dotazu	 p.	 Kosteleckého Michala,	 který	 se	 týkal	
zveřejňování	 usnesení	 u	 jednání	 RO	 Borová,	 bylo	 předsedající	 navrženo	 zveřejňování	 usnesení	 RO	
Borová	 na	 web	 stránkách	 obce.	 Záložka	 pro	 zveřejnění	 byla	 zřízena	 dne	 22.5.2015- viz	
http://www.borova.cz/dokumenty/.	 Zde	 budou	 zveřejňována	 všechna	 usnesení	 RO	 Borová	
s vyjímkou	usnesení,	která	se	týkají	interních	záležitostí	občanů.

*
7) žádost	o	poskytnutí	dotace	Farnímu sboru	Českobratrské	církve	evangelické	v Borové
Předsedající	 seznámila	 přítomné	 s obsahem a	 důvodem	 schválení žádosti	 Farního	 sboru	

Českobratrské	církve	evangelické	v Borové. Dotazy	vzneseny	nebyly.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje žádost o	dotaci	Farního	sboru českobratrské	církve	
evangelické	Borová	u	Poličky.

pro: 11 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 25 bylo schváleno

*
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8) veřejnoprávní	smlouva	s Farním	sborem Českobratrské	církve	evangelické	v Borové
…viz	 návaznost	 informace	 na	 předchozí projednávaný bod	 s objasněním	 a	 důvody	 k výši	

poskytnutých	finančních	prostředků.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	veřejnoprávní	smlouvu	o	poskytnutí	dotace	č.	1/2015	mezi	
Obcí	Borová	a	Farním	sborem	českobratrské	církve	evangelické	Borová	u	Poličky.

pro: 11 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 26 bylo schváleno

*

9) žádost	o	poskytnutí	dotace	Římskokatolické	farnosti	Borová
Předsedající	seznámila	přítomné	s obsahem	a	důvodem	schválení	žádosti	Římskokatolické	farnosti	

Borová.	Dotazy	vzneseny	nebyly.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje žádost o	dotaci	Římskokatolické	farnosti	Borová.

pro: 11 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 27 bylo schváleno

*

10) veřejnoprávní	smlouva	s	Římskokatolickou	farností	Borová
…viz	 návaznost	 informace	 na	 předchozí	 projednávaný	 bod	 s objasněním	 a	 důvody	 k výši	

poskytnutých	finančních	prostředků.	

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	veřejnoprávní	smlouvu	o	poskytnutí	dotace	č.	2/2015	mezi	
Obcí	Borová	a	Římskokatolickou	farností	Borová.

pro: 11 proti: 0    zdržel se: 0
usnesení č. 28 bylo schváleno

*

11) směrnice	pro	zadávání	veřejných	zakázek
Jedná	se	konkrétně	o	směrnici	věnovanou	veřejným	zakázkám	malého	rozsahu.

Předsedající	byl	objasněn	důvod	vzniku	a	potřeby	této	směrnice.	Zastupitel	obce	p.	Nespěšný	Milan	
navedl	diskuzi	na	možnosti	kontroly	jednotlivých	rozhodnutí	Rady	obce	Borová	a	dění	na	obecním	
úřadě	z jeho	pozice.	Předsedající	mu	bylo	opět	sděleno,	že	tuto	možnost	má	kdykoliv,	na	všechny	
jeho	dotazy	mu	bude	zodpovězeno	a	budou	předloženy	patřičné	podklady.	Dále	bylo	diskutováno	o	
jednotlivých	finančních	částkách	tak,	jak	budou	citovány	ve	směrnici.

Návrh	usnesení:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	směrnici	č.	1/2015.

pro: 8 proti: 1    zdržel se: 2

usnesení č. 29 bylo schváleno
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*
12) přepracovaná	smlouva	se	spol.	AVE	CZ	odpadové	hospodářství	s.r.o.	dle	skutečnosti

Předsedající	seznámila	přítomné	s obsahem	a	důvody	přepracování	smlouvy.	Stávající smlouva	
a	 její	 platnost	 byla	 řešena	 dodatky,	 neodpovídal	 specifikační	 list,	 který	 řeší	 počet	 a	 rozmístění	
sběrných	 nádob,	 kalkulace	 za	 odstranění	 a	 odvoz	 nebezpečného	 odpadu	 bude	 nastavena	 na	
jednotkovou	cenu	místo	paušálního	poplatku,	čímž	by	dle	výkazů	za	posledních	5	let	zpětně	měly	
klesnout	 náklady	 na relevantního	 občana).	 Bylo	 diskutováno	 o	 kladech	 a	 záporech	 předcházející	
smlouvy. Pan	 Nekvinda	 Radovan	 upozorňoval	 na	 objem	 ukládaného	 odpadu	 ve	 sběrném	 dvoře	
z řad	některých	občanů	a	chalupářů.

Návrh	usnesení:
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

pro: 8 proti: 1    zdržel se: 2
usnesení č. 30 bylo schváleno

*

13) diskuze,	organizační	záležitosti	a	různé

Dotazy	občanů:
p.	Václav	Holomek	

 dotaz	 týkající	 se	 nadzemního	 vedení	Hlinsko	 – Polička	 110	 kV	 a	 s ním	 souvisejících	 věcných	
břemen.	 Předsedající	 byla	 objasněna	 metodika	 výpočtu	 jednorázových	 náhrad	 majitelům	
pozemků.	 Jak	 z diskuze	 vyplynulo,	 vyjádřil	 svou	 nespokojenost	 nad	 jejich	 výší	 v souvislosti	
s výší	náhrady	sjednané	za	věcné	břemeno- viz	usnesení	č.	20.	Je	nutno	si	uvědomit,	že	stavba	
optického	kabelu	je	v prvopočátcích	jednání	o	projektu,	kdežto	stavba	vedení	110	kV	je	ve	fázi	
územního	 řízení	 a	 o	 podmínkách	 odškodnění	majitelů pozemků	mělo	 být	 jednáno	 dříve	 a	 je	
záležitostí	 každého	 vlastníka. Metodika	 výpočtu	 náhrad	 je	 zveřejněna	 na	
http://www.borova.cz/dokumenty/;

 dotaz	týkající	se	odkanalizování	obce	– v jaké	je	fázi	(viz	vysvětleno	níže);

p.	Poulová	Iva
 dotaz	týkající	se	obnovy	přechodu	u	nádraží	– v současné	době	je	v jednání;

Zastupitelstvu	Obce	Borová	na	vědomí:
 na	základě	 smlouvy	o	půjčce	na	přefinancování	projektu	 „Hřbitovy	naše	kamenná	historie“	–

splátka	půjčky	ve	výši	94.122,--Kč	vrácena	obci;
 přidělení	 dotace	 z Programu	 obnovy	 venkova	 Pk	 v roce	 2015	 v částce	 100.000,--Kč	 na	

zakoupení	válce;
 zadáno přepracování projektové dokumentace akce „Stavební úpravy mateřské školy Borová“ 

z února r. 2012, jenž byla podkladem pro ohlášení stavby. Její přepracování je nutností kvůli 
stanovisku Krajské hygienické stanice se sídlem ve Svitavách - nebylo s hygienou konzultováno a 
z jejich pohledu je navržená rekonstrukce nevyhovující a neřešící dispoziční otázku křížení provozů. 
Dokumentace byla s ohledem na podklady a tím i finanční prostředky zadány fy Šafář CZ s.r.o.;

 záměr	 oslovení fy RECPROJEKT s.r.o. a poptávka cenové nabídky na zpracování variantní 
ekonomicko-technické studie na akci „Odkanalizování obce Borová“ - tlakový systém stokových sítí 
(TSS) a systém spádové gravitační kanalizace z pohledu vodohospodářského hlediska, investičních 
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nákladů, provozních nákladů, výše stočného pro obě varianty a financování stavby z dotačních titulů 
a jiných zdrojů. Studie by měla obsahovat výhledovou dobu 60-ti let;

 info	o	pokračování	v přerušeném	územním	řízení	a	pozvání	k ústnímu	jednání	na	MÚ	Hlinsko	
dne	1.6.2015	v 9	hod.;

 zastupitelé	 i	 přítomní	 občané	 byly	 opětovně	 vyzvání	 k vznášení	 podnětů	 ke	 tvorbě	
strategického	plánu	rozvoje	obce.

14) závěr

Předsedající	poděkovala	za	účast zastupitelům obce	a	občanům	a	zasedání	ve	22:20 ukončila.

PŘEHLED		USNESENÍ ze	dne	20.5.2015

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;
 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;

usnesení	č.	19:
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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	 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	vyvolána	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:
Zastupitelstvo	obce	Borová	schvaluje	směrnici	č.	1/2015;
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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.

Přílohy zápisu:

1) podklady k projektu optického kabelu a návrh SoSB;

2) návrh smlouvy mezi Mikroregionem Poličsko, svazek obcí, a Obcí Borová

3) návrh kompetencí RO Borová, § 16 zák. č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech, plnění 

rozpočtu 1-4/2015

4) žádost o dotaci FSČCE Borová u Poličky, rozpočet na terénní úpravy kolem evangelického hřbitova;

5) návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2015;

6) žádost o dotaci Římskokatolické farnosti Borová, rozpočet opravy soklu kostela a okapového 

chodníku;

7) návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2015;

8) návrh směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015;

9) návrh přepracované smlouvy se spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.;

10) výpisy usnesení č. 20, 23;

11) prezenční listina zastupitelé, prezenční listina hosté, pozvánka na ZO.

Zápis byl vyhotoven dne: 29.5.2015

Zapisovatel: Ing. Petr Kučera

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

p. Vojtěch Bednář dne ..................... podpis …………………………

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

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




