Obec Borová
Zastupitelstvo obce Borová
Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Borová
konaného dne 14.3.2019 v 18.00 hodin
Přítomni: Bc. Pavel Jirka, Vladimír Elcner, Kateřina Zelená, Pavlína Balcarová, Ing. Marek Ambrož, Jiří
Dörner, Petr Bubeníček, Ing, Anna Suková
Nepřítomni - omluveni: Luboš Balcar
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,
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. Pavlínu Balcarovou a p. Kateřinu Zelenou,
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. Pavlínu Balcarovou a p. Kateřinu
Zelenou, 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 6.3.2019 do 14.3.2019. Zveřejněním v tomto období byla splněna
zákonná povinnost jeho zveřejnění nejméně 7 dnů před zasedáním zastupitelstva.
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.

Zahájení
Schválení ověřovatelů a zapisovatele

3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu
Závěrečný účet obce Borová za rok 2018
Účetní závěrka obce Borová za rok 2018
Dohody o provedení práce zastupitelů obce Borová
Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele k akci "Úprava okolí kaple
Božského Srdce Páně v Borové - dlážděné plochy"
8. Osoba oprávněná k jednání ve věci územního plánování
9. Vyhlášení záměru prodeje teleskopického nakladače zn. Merlo
10. Diskuse
11. Závěr
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
*

*

*

4. Závěrečný účet obce Borová za rok 2018
Příslušné dokumenty vztahující se k závěrečnému účtu obce za rok 2018 byly zveřejněny na
úřední i elektronické desce obce v době od 27.2.2019 do 14.3.2019. Tím byla splněna podmínka jejich
zveřejnění nejméně 15 dnů před jejich projednáním zastupitelstvem obce. Hospodaření obce v roce 2018
bylo ukončeno příjmy ve výši 3 902 960,66 Kč a výdaji ve výši 3 387 191,79 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 2018 společně se
zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijímá nápravné opatření k nevyplacení odchodného předchozímu neuvolněnému místostarostovi p. Vladimíru Homolkovi spočívající ve vyplacení odchodného ve výši
1 + 3 měsíční odměny, odměna byla dodatečně vyplacena dne 12.3.2019.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno
*

*

*

5. Účetní závěrka obce Borová za rok 2018
Příslušné dokumenty vztahující se k účetní závěrce obce za rok 2018 byly zveřejněny na úřední i
elektronické desce obce v době od 27.2.2019 do 14.3.2019. 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 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro
8
Usnesení č. 4 bylo schváleno

Proti 0

Zdrželi se

0

*

*

*

6. Dohody o provedení práce členů zastupitelstva obce Borová
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Borová schvaluje uzavření dohod o provedení práce se členy zastupitelstva
obce Borová
Ing. Annou Sukovou - vedení pokladny obce a s ním související činnosti
p. Pavlínou Balcarovou - činnosti spojené s pořádáním společenských, kulturních, sportovních a
jiných akcí
p. Kateřinou Zelenou - správa sálu kulturního domu včetně přísálí a venkovního areálu, jejich
údržba a úklid a další související činnosti
p. Lubošem Balcarem - údržba a opravy majetku obce
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.
*

*

*

7. Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele k akci "Úprava okolí kaple Božského Srdce Páně v Borové - dlážděné plochy"
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 zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele
stavebních prací na akci "Úprava okolí kaple Božského Srdce Páně v Borové - dlážděné plochy".
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.
*

*

*

8. Osoba oprávněná k jednání ve věci územního plánování
V souvislosti s přípravou nového územního plánu obce je třeba zvolit osobu, která jménem obce
bude v této věci jednat. Navržen je starosta obce p. Pavel Jirka a místostarostu p. Vladimíra Elcnera.
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 určuje a schvaluje starostu obce p. Pavla Jirku a místostarostu p. Vladimíra Elcnera jako určené zastupitele oprávněné jednat jménem obce Borová ve věci pořízení
Územního plánu obce Borová.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

Usnesení č. 7 bylo schváleno.
*

*

*

0

9. Vyhlášení záměru prodeje teleskopického nakladače zn. Merlo
Vzhledem k aktuálnímu technickému stavu teleskopického nakladače zn. Merlo a značným nákladům spojeným s jeho servisem je k projednání navržen prodej tohoto stroje.
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 vyhlášení záměru prodeje teleskopického nakladače zn.
MERLO a zveřejnění nabídky jeho prodeje.
Výsledek hlasování:
Pro
8

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
*

*

*

10. Diskuze
Info obce







volby do Evropského parlamentu - pozvánka na 24.5. až 25.5.2019, tedy v termínu Borovské padesátky - problém s naplněním volební komise, kdo má zájem o členství ve vo lební komisi, ať se přihlásí na obecním úřadu. Děkujeme.
pozvánka na Posezení nad kronikou, které se s ohledem na termín Velikonočních svátků v letošním roce posunuje na 5.5.2019
pozvánka na 50. ročník Borovské padesátky dne 25.5.2019
pozvánka na Dětský den 15.6.2019
pozvánka na 20. Borovské hry ve dnech 21.6. až 23.6.2019 v naší obcí
nový územní plán - v brzké době bude možno podávat návrhy, budou zveřejněny podmínky a
údaje, které návrhy budou obsahovat, aby tyto návrhy byly maximálně konkretizovány, období pro
podávání návrhů bude nejméně 3 měsíce, pravděpodobně delší
*

*

*

11. Závěr
Zasedání bylo ukončeno dne 14.3.2019 v 18:27 hodin.
*

*

*

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - prezenční listina
Příloha č. 2 - pozvánka na zasedání + program
Příloha č. 3 - výpis usnesení
Zápis byl vyhotoven dne: 14.3.2019

Zapisovatel:

Ing. Anna Suková

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

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

Ověřovatelé:

Pavlína Balcarová

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

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

Kateřina Zelená

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

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

Bc. Pavel Jirka

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

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

Starosta:

