Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová
konaného dne 5.5.2016 v 18.00 hodin
Přítomni: Bc. Pavel Jirka, Vladimír Homolka, Vladimír Elcner, Ing. Anna Suková, Pavlína Škodová, Jiří
Dörner, Dana Školníková
Nepřítomni - omluveni: Jiří Škoda, Kateřina Škodová
1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Borová (dále „zastupitelstvo“) zahájil v 18.00 hodin starosta obce p.
Pavel Jirka („dále „předsedající“).
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) konstatoval, že
je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
*
2.

*

*

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání v souladu s informací zveřejněnou dne
28.4.2016 na úřední desce. Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce obce a na úřední desce
elektronické v období od 28.4.2016 do 5.5.2016, čímž byla splněna zákonná povinnost jeho zveřejnění
nejméně 7 dnů před zasedáním ZO.
Předsedající dal možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající nechal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4.Schválení přijetí dotace na opravu místní komunikace za kaplí
5. Schválení dotace z rozpočtu obce pro SDH Borová
6. Rozpočtové opatření – dětské hřiště
7. Diskuze
8. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
*
3.

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Vladimíra Elcnera a p. Danu Školníkovou,
zapisovatelkou Ing. Annu Sukovou.

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné
návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová určuje ověřovateli zápisu p. Vladimíra Elcnera a p. Danu Školníkovou,
zapisovatelkou Ing. Annu Sukovou.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
*
4.

*

*

Schválení přijetí dotace na opravu místní komunikace za kaplí

V souvislosti s plánovanou realizací opravy místní komunikace za kaplí Božského Srdce Páně v Borové na pozemku p.č. 749/1 byla podána žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu Královéhra deckého kraje „Program obnovy venkova“ 16POV02 „Komplexní úprava nebo dovybavení veřejných
prostranství a místních komunikací, infrastruktura“. Dotace byla obci poskytnuta v maximální výši 600.000
Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům k přijetí
poskytnuté dotace. Jiné návrhy či připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje přijetí dotace ve výši 600.000 Kč z prostředků Královéhradeckého kraje z dotačního programu „Program obnovy venkova“ 16POV02 na akci „Výstavba
místní komunikace „MK Borová Za kaplí“.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
*
5.

*

*

Schválení dotace z rozpočtu obce pro SDH Borová

Sbor dobrovolných hasičů Borová podal obci Borová žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve
výši 20000 Kč na nákup 4 kusů stejnokrojů pro členy SDH Borová.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům k uvedené
žádosti a poskytnutí dotace. Jiné návrhy či připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20000 Kč z rozpočtu obce Borová
na nákup 4 kusů vycházkových stejnokrojů pro členy SDH Borová a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno
*
6.

*

*

Rozpočtové opatření – dětské hřiště

Předsedající zastupitelstvo seznámil s návrhem navýšit rozpočet na dovybavení dětského hřiště z původních 50000 Kč pro rok 2016 na maximálních 170000 Kč. Na straně výdajů tak dochází k navýšení o

částku 120000 Kč. O tuto částku byl rovněž na straně výdajů snížen rozpočet v položce určené pro
plánovanou projektovou činnost týkající se cyklostezky Borová – Taszów.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K návrhu
nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016, kterým se navyšuje rozpočet
na doplnění dětského hřiště o částku 120000 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
*

*

*

16. Diskuze
 dodržovat nedělní klid sekaček a dalších hlučných zařízení
 dotaz na cyklostezku – schvalování v Olomouci je dle dostupných zdrojů na jaře 2017, příprava
projektu se zatím posouvá na pozdější dobu, o výstavbě se dále uvažuje
 dotaz na možnost uložení podzemního elektrického vedení v obci a v lokalitě plánované cyklostezky – ČEZ zprávu obci o plánovaném uložení části nadzemního vedení obec dále neinformoval, ukládání do země musí být dle platných norem, uložení není v kompetenci obce
*

*

*

Zhodnocení činnosti obecního úřadu od zasedání ZO konaného dne 10.3.2016


24.6. až 26.6.2016 se v Bolaticích – Borové uskuteční další ročník Borovských her – je třeba určit
počet lidí do autobusu, ten je zajištěn



18.6.2016 se bude konat dětský den na Borové, srdečné pozvání



24.4.2016 se konalo posezení nad kronikou, spokojenost občanů, poděkování organizátorům
akce



v současnosti jsou problémy s dovozem obědů z České Čermné, obec zajistila ve vlastní režii a
služba funguje i nadále
*

*

*

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva dne 5.5.2016 v 18.20 hod.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina
Příloha č. 2 – pozvánka na zasedání + program
Zápis byl vyhotoven dne: 5.5.2016

Zapisovatel:

Ing. Anna Suková

........................................

dne ................................

Ověřovatelé:

Vladimír Elcner

........................................

dne ................................

Dana Školníková

.........................................

dne .................................

Bc. Pavel Jirka

........................................

dne.................................

Starosta:

