Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová
konaného dne 10.5.2018 v 18.00 hodin
Přítomni: Bc. Pavel Jirka, Vladimír Homolka, Vladimír Elcner, Dana Školníková, Pavlína Škodová, Ing.
Anna Suková, Kateřina Jedináková, Jiří Dörner,
Nepřítomni - omluveni:, Jiří Škoda
1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Borová (dále „zastupitelstvo“) zahájil v 18.02 hodin starosta obce p.
Pavel Jirka („dále „předsedající“).
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) konstatoval, že
je přítomno 8 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
*
2.

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Danu Školníkovou a p. Vladimíra Elcnera,
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. Danu Školníkovou a p. Vladimíra Elcnera,
zapisovatelkou Ing. Annu Sukovou.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
*
3.

*

*

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání zveřejněným na úřední desce obce a na
úřední desce elektronické v období od 2.5.2018 do 10.5.2018, čímž byla splněna zákonná povinnost jeho
zveřejnění nejméně 7 dnů před zasedáním ZO.
Návrh na doplnění programu o dva body. Prvním je „Rozhodnutí o pořízení územního plánu obce
Borová“, neboť současný ÚP pořízený na konci devadesátých let 20. stol. již neodpovídá současným
požadavkům obce. Druhým bodem je „Schválení směrnice č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu“, kterou byla aktualizována vyhláška č. 1/2016.
Předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje program zasedání v tomto znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení
Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Schválení závěrečného účtu obce Borová za rok 2017
Schválení účetní závěrky obce Borová za rok 2017
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene - elektropřípojka
Schválení dohod o provedení práce zastupitelů obce Borová
Jmenování pověřence GDPR pro obec Borová
Zpráva o přípravě obce na účinnost GDPR
Stanovení počtu zastupitelů zastupitelstva obce Borová na volební období 2018 - 2022
Rozhodnutí o pořízení územního plánu obce Borová
Směrnice č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
*
4.

*

*

Závěrečný účet obce Borová za rok 2017

Příslušné dokumenty vztahující se k závěrečnému účtu obce za rok 2017 byly zveřejněny na úřední i
elektronické desce obce v době od 17.4.2018 do 10.5.2018. Tím byla splněna podmínka jejich zveřejnění
nejméně 15 dnů před jejich projednáním zastupitelstvem obce. Hospodaření obce v roce 2017 bylo ukončeno příjmy ve výši 2 653 403,21 Kč a výdaji ve výši 2 421 234,19 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné návrhy či připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje Závěrečný účet obce Borová za rok 2017 společně se
zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
*
5.

*

*

Účetní závěrka obce Borová za rok 2017

Příslušné dokumenty vztahující se k účetní závěrce obce za rok 2017 byly zveřejněny na úřední i
elektronické desce obce v době od 17.4.2018 do 10.5.2018. Tím byla splněna podmínka jejich zveřejnění
nejméně 15 dnů před jejich projednáním zastupitelstvem obce.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné návrhy či připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje účetní závěrku obce Borová za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.

Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno
*

*

*

6. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
Jedná se o zřízení věcného břemeno pro podzemní vedení přípojky elektro k novostavbě rodinného
domu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K návrhu
programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. IV-12-2014512/VB/1 Borová knn vedení k 686/2 Balcar RD mezi obcí Borová a společností ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČO 24729035, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno
*

*

*

7. Schválení dohod o provedení práce členů zastupitelstva obce Borová
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K návrhu
programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi obcí Borová
a členkou zastupitelstva obce Borová Ing. Annou Sukovou k provedení činnosti spočívající ve vedení pokladny obce a s ním souvisejících činnostech.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno
*

*

*

8. Jmenování pověřence GDPR pro obec Borová
S ohledem na blížící se účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES byla splněna povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Informace o
pověřenci budou zveřejněny na webových stránkách obce nejpozději k datu 25.5.2018.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K návrhu
programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje s účinností od 1.4.2018 jmenování Ing. Evy Linhartové do
funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR) pro obce Borová.

Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 7 bylo schváleno
*

*

*

9. Zpráva o přípravě obce na účinnost GDPR
Zastupitelé obce byli s přípravou obce na účinnost nařízení GDPR, zejména se jmenováním pověřence pro ochranu osobních údajů, analýzou nakládání s osobními údaji a implementaci nařízení,
s dostatečným předstihem seznámeni.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné ná vrhy či připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí zprávu o přípravě obce na účinnost nařízení 2016/679
o ochraně osobních údajů (GDPR).
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
*

*

*

10. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Borová na volební období 2018 - 2022
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné ná vrhy či připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová stanovuje a schvaluje pro volební období 2018 - 2022 počet členů zastupitelstva obce Borová na 9 (slovy devět).
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 9 bylo schváleno
*

*

*

11. Rozhodnutí o pořízení územního plánu obce Borová
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné ná vrhy či připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení nového územního plánu obce
Borová a o zahájení činností spojených s jeho tvorbou.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

Usnesení č. 10 bylo schváleno
*

*

*

0

12. Směrnice č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné ná vrhy či připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje směrnici č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 11 bylo schváleno
*

*

*

13. Diskuze
a) Informace Obecního úřadu
 OD 2.7.2018 DO 5.8.2018 PROBĚHNE OPRAVA SILNICE BOROVÁ - ČESKÁ ČERMNÁ konkrétní informace budou zveřejňovány průběžně !!! - dosud není známa firma, která
opravu provede
 Borovské hry 2018 Havlíčkova Borová - je zajištěn autobus, zájemci o trička se mohou
hlásit o p. Školníkové
 místní poplatky - při platbě na účet je třeba důsledně používat příslušné symboly, občas je
problém platbu přiřadit, zejména když nejsou nahlášeny změny ve vlastnictví apod., tedy je
třeba řádně oznamovat veškeré změny (přihlášení k pobytu, odhlášení, prodej nemovitosti
atd.), vše potřebné je uvedeno v příslušných vyhláškách
 pohřebnictví - v případě pohřbu na místním hřbitově je třeba pohřeb oznámit obecnímu úřadu
včetně uvedení pohřební služby, která pohřeb zajišťuje a včetně osoby, která provede
vykopání hrobu. Dále předloží úmrtní list nebo jiný dokument prokazující úmrtí. Obecní úřad
vystaví písemné povolení (souhlas) k pohřbení těla, který poté pozůstalí předloží pohřební
službě. Žádost/souhlas s uložením těla bude k dispozici na webových stránkách obce a
v kanceláři OÚ. Žádost je možno vyplnit doma a doručit OÚ (mailem, datovou zprávou,
osobně apod.) před pohřbem. Jiný postup není možný. Pohřební služba by měla pozůstalé o
tomto postupu rovněž informovat. Na hřbitově bude umístěna vývěska se základními
informacemi.
 MERLO - v případě požadavku na zapůjčení Merla je třeba vyplnit žádost, která je již od
listopadu 2017 společně s pokyny na webu obce, a v kanceláři OÚ. Merlo bude možno použít
až po obdržení potvrzené žádosti.
 komunální volby 2018 se blíží - je třeba sestavit kandidátky, předpoklad jejich odevzdání je
nejpozději červenec 2018, otázkou je termín konání voleb, pravděpodobně 5. - 6.10.2018
b) Diskuze
 požadavek na vyhlašování konání zasedání zastupitelstva rozhlasem
 nezvoní zvony na kapli - závada na zařízení, objednána oprava, zvonicí stroje budou dodány
z Nizozemska, předpoklad opravy cca do jednoho měsíce
 dotaz na cyklostezku do Polska - v této věci se nic neděje, poslední jednání bylo cca před dva
a půl rokem
 žádost o zpevnění prostoru u Jáchyma z důvodu zvyšujícího se počtu parkujících vozidel bude projednáno
 žádost o zpevnění cesty u Jáchyma ve svahu mezi novostavbami - řešení bylo ze strany obce
navrženo již před lety a bylo občany odmítnuto - bude opětovně projednáno
 umístění značky „Slepá ulice“ na vjezdu do ulice k Jáchymovi - řízení proběhlo, kladné
vyjádření dopravního inženýra + odboru dopravy MÚ Náchod - v letošním roce budou
umístěny 3 ks těchto značek na vjezdy k Jáchymovi, k bytovkám a na horní cestu kolem čp.
68
 dotaz na přechody přes hlavní silnici - obec toto řešit nebude
 dotaz na opravu koupaliště - požární nádrže - již byla oslovena firma se žádostí o návrhy
opravy nádrže, přes opakované urgence nakonec přestala komunikovat, oprava nádrže do
budoucna v plánu je




hluk o svátcích a v neděli po obědě - stále platí doporučení nepoužívat hlučné stroje a
zařízení
dotaz k územnímu plánu - byla schválena jeho tvorba, řešeny budou i stavební parcely, doba
zpracování je odhadována podle dostupných zdrojů na cca 2 roky
*

*

*

10. Závěr




pozvání na Borovskou padesátku 26.5.2018
pozvání na Dětský den 16.6.2018
pozvání na Borovské hry Havlíčkova Borová 22. až 24.6.2018

Předsedající ukončil jednání zastupitelstva dne 10.5.2018 v 18:41 hodin.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina
Příloha č. 2 – pozvánka na zasedání + program
Zápis byl vyhotoven dne: 17.5.2018
Zapisovatel:

Ing. Anna Suková

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

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

Ověřovatelé:

Vladimír Elcner

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

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

Dana Školníková

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

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

Starosta:

Bc. Pavel Jirka ....................................................

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

