Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová
konaného dne 2.8.2018 v 18.00 hodin
Přítomni: Bc. Pavel Jirka, Vladimír Homolka, Vladimír Elcner, Dana Školníková, Pavlína Škodová, Ing.
Anna Suková, Kateřina Jedináková,
Nepřítomni - omluveni: Jiří Škoda, Jiří Dörner
1.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Borová (dále „zastupitelstvo“) zahájil v 18.03 hodin starosta obce p.
Pavel Jirka („dále „předsedající“).
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 zápisu) konstatoval, ţe
je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů, takţe zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
*
2.

*

*

Určení ověřovatelů a zapisovatele

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

Proti

0

Zdrţeli 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 26.7.2018 do 2.8.2018, čímţ byla splněna zákonná povinnost jeho
zveřejnění nejméně 7 dnů před zasedáním ZO.
Předsedající moţnost 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.

Zahájení
Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Úprava okolí kaple Božského Srdce Páně v
Borové“

5.

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Úprava okolí kaple Božského Srdce Páně v
Borové - zpevněné plochy“
6. Schválení nákupu traktoru
7. Schválení prodloužení smlouvy s Policií ČR k poskytování internetu
8. Schválení dohody o provedení práce zastupitele obce Borová
9. Rozpočtová opatření č. 3, 4, 5, 6 a 7/2018
10. Diskuse
11. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
*
4.

*

*

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Úprava okolí kaple Božského Srdce Páně v
Borové“

Přijetí dotace bylo schváleno jiţ v loňském roce, letos v rámci realizace byly SFŢP předkládány
příslušné dokumenty a po dokončení akce byla obci doručena finální smlouva o poskytnutí dotace
k podpisu.
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné
návrhy či připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR č. 01201731 na akci „Úprava okolí kaple Božského Srdce Páně v Borové“ a
pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
*
5.

*

*

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Úprava okolí kaple Božského Srdce Páně v
Borové - zpevněné plochy“

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo poskytnutí dotace obci Borová ve výši 228 900 Kč
na akci „Úprava okolí kaple Boţského Srdce Páně v Borové - zpevněné plochy“. Cílem této akce je
vybudování příjezdové komunikace od hlavní silnice k hlavnímu vchodu do kaple a prostoru bočního
vchodu ze ţulových odseků.
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. Jiné
návrhy či připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje č. 18POVU1-0034 na akci „Úprava okolí kaple Božského Srdce Páně
v Borové - zpevněné plochy“ a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdrţeli se

Usnesení č. 4 bylo schváleno
*

*

*

0

6. Schválení nákupu traktoru
Z důvodu absence techniky na údrţbu větších travnatých ploch v obci byl navrţen nákup traktoru
k sečení trávy a na základě provedené poptávky byl zakoupen traktor zn. Cub Cadet v ceně 87000 Kč.
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K návrhu
programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje nákup traktoru na sečení trávy zn. Cub Cadet v ceně 87000
Kč.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno
*

*

*

7. Schválení prodloužení smlouvy s Policií ČR k poskytování internetu
Z důvodu končící platnosti smlouvy uzavřené v roce 2012 mezi Policií ČR, Krajské ředitelství Hradec
Králové a obcí Borová o umístění zařízení pro internetové připojení pro obec Borovou na stoţáru Česká
Čermná ke dni 30.9.2018 bylo navrţeno prodlouţení této smlouvy na další období.
Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným zastupitelům a občanům. K návrhu
programu nebyly vzneseny připomínky ani návrhy na doplnění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje podání žádosti o prodloužení účinnosti smlouvy o umístění
zařízení č.j.:KRPH-94146/ČJ-2012-0500MN s Policií ČR, Krajské ředitelství Hradec Králové, o
umístění zařízení pro internetové připojení na stožáru v České Čermné a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno
*

*

*

8. Schválení dohody o provedení práce člena zastupitelstva obce Borová
Návrhem je uzavření dohody o provedení práce s členem ZO p. Vladimírem Elcnerem na obsluhu
nového traktoru. Před hlasováním dal předsedající moţnost 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 členem zastupitelstva obce Borová p. Vladimírem Elcnerem k provedení činnosti spočívajících
v údržbě obce, zejména údržbě a péči o travní traktor a sečení velkých travnatých ploch
s účinností od 1.7.2018.
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdrţeli se

Usnesení č. 7 bylo schváleno
*

*

*

0

9. Rozpočtová opatření č. 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 a 7/2018
Zastupitelé obce byli seznámení s rozpočtovými opatřeními č. 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 a
7/2018 za období květen aţ červenec 2017. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se
přítomným zastupitelům a občanům. Jiné návrhy či připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová bere na vědomí rozpočtová opatření obce Borová č. 3/2018, 4/2018,
5/2018, 6/2018 a 7/2018 za období duben až červenec 2018
Výsledek hlasování:
Pro
7

Proti

0

Zdrţeli se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno
*

*

*

10. Diskuze
a) Informace Obecního úřadu


MÍSTNÍ POPLATKY - UPOZORNĚNÍ
- zkontrolujte si, zda jste poplatky za rok 2018 již uhradili, pokud ne, uhraďte nejpozději
do 31.8.2018, poté dochází k navýšení poplatků podle obecních vyhlášek !!!
- 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






stav finančních prostředků cca 3 mil. Kč
komunální volby 5. - 6.10.2018
toto zasedání zastupitelstva bylo posledním v tomto volebním období, příští zasedání bude
ustavující pro nové zastupitelstvo obce
od pondělí 6.8.2018 bude úplná uzavírka silnice Borová - Česká Čermná aţ do konce recyklace, testování, asfalt - úplná neprůjezdnost

b) Diskuze








vzpomínka na bývalého starostu p. Miroslava Formana
poţadavek na vyhlašování zasedání zastupitelstva obecním rozhlasem
dokončit dopravní značení v obci (značky slepé ulice) - bude dokončeno dle volných kapacit
cca do poloviny září 2018
dotaz na cestu opravu cesty od poţární nádrţe + poţadavek na zpevnění ploch u nádrţe
z důvodu parkování vozidel - cesta bude opraven v brzké době včetně jejího odvodnění,
zpevnění ploch bude projednáno
stav poţární nádrţe, není voda, nádrţ je znečištěna - poţadavek na vyčištění
dotaz na zimní údrţbu komunikací - bude řešeno s dostatečným předstihem
dotaz na výkup chalupy u hlavní silnice - bude ponecháno k jednání pro nové zastupitelstvo
*

*

*

11. Závěr
 pozvání na Letní Vánoce 18.8.2018
 pozvání na volby 5. a 6.10.2018
Předsedající ukončil jednání zastupitelstva dne 2.8.2018 v 18:50 hodin.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina
Příloha č. 2 – pozvánka na zasedání + program
Zápis byl vyhotoven dne: 5.8.2018
Zapisovatel:

Ing. Anna Suková

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

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

Ověřovatelé:

Vladimír Elcner

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

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

Kateřina Jedináková

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

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

Bc. Pavel Jirka

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

Starosta:

