
ZHODNOCENÍ FUNKČNÍHO OBDOBÍ 

ZASTUPITELSTVA OBCE BOROVÁ 2018-2022 
 
 

Vážení spoluobčané, 

společně jsme doputovali ke konci volebního období, které započalo komunálními volbami        

5. a 6. října 2018. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce jsem díky vám dostala možnost 

podruhé za sebou pokračovat ve funkci starostky obce. Společně s dalšími zvolenými 

zastupiteli jsme vytvořili nové zastupitelstvo pro čtyřleté období. Jeho hodnocení je více na vás 

občanech, než na mně a členech zastupitelstva. Můj úhel pohledu by určitě nebyl objektivní. 

Ale kdo se o dění zajímal, měl možnost pro hodnocení získat mnoho informací. 

Záběr obcí je velice široký. Jejich působnost zasahuje do mnoha oblastí a neobejde se bez 

odborných i laických spolupracovníků. Vím, že pro chod obce jsou důležité peníze, ale přesto 

na první místo dávám tým lidí, kteří vědí, co chtějí prosadit a hlavně dotáhnout. A do něj nepatří 

pouze členové zastupitelstva. V obecních záležitostech musí být tým daleko širší. Stejně 

podstatnou roli jako zastupitelé v něm hrají pracovníci obce, a to jak v samotném úřadu, tak 

přímo v terénu zajišťující údržbu a ostatní práce. Děkuji jim všem (současným i minulým) za 

pomoc a spolupráci, které si velice vážím. Děkuji zastupitelům, kteří přistupovali k práci pro 

obec a veřejnost zodpovědně v jakékoli oblasti. Děkuji spolkům i jednotlivcům, kteří pro naše 

občany dobrovolně zajišťují kulturní, sportovní a společenské akce, starají se o kroniku, podílejí 

se na životě obce, ve které žijeme.  A určitě děkuji i všem, kteří nejsou členy zastupitelstva ani 

spolků, ale pro obec vykonali mnohé ve všech oblastech jejího života. Děkuji za podporu, 

toleranci, podněty, ale i kritické názory, bez kterých to nejde a jsou pro mě osobně vždy 

přínosem.  

Borová prošla a stále ještě prochází největší investiční vodohospodářskou akcí, kterou je 

výstavba gravitační kanalizace a čistírny odpadních vod. Ta sebou nesla velké problémy na 

stavbě, ale i složitá jednání, která pro obec ale vždy znamenala přínos. Souvisí to i se 

skutečností, že vodohospodářská stavba gravitační kanalizace se překlopila do stavby 

dopravního charakteru s cílem vybudování nových komunikací. Musím říci, že jsem se se již 

opakovaně setkala s konstatováním, že díky takto vedenému projektu a koordinaci prací 

s jinými investičními subjekty se ví, kde leží Borová. 



Vím, že je to pro vás dlouhodobě zatěžující, prach, bláto, díry pod nohami a koly aut, neustálá 

omezení. Ale stačí se podívat kolem sebe…světlo na konci tunelu je už vidět …..Končí 

zkušební provoz kanalizace, silnice na Oldřiš má již skoro celá nový kabát, zcela novou 

dešťovou kanalizaci a část veřejného osvětlení, dokončovací práce na chodnících, terénních 

úpravách, příkopech ji čekají příští rok – teď je hlavní dodělat před zimou průtah obcí. Místní 

komunikace dostávají postupně také finální úpravu, pracovníci obce upravují krajnice. 

Následovat bude ještě přizvednutí poklopů kanalizace do úrovně nivelety cest – nyní jsou 

schované pod asfaltem. Do konce září by mělo být vše hotovo.  

Jako obec máme za sebou skutečně náročné finanční akce, ale i přes to si dovolím tvrdit, že 

naše obec je „finančně zdravá“. Zastupitelstvo má zodpovědný přístup k hospodaření, vede 

transparentní financování, hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Každý audit končí 

konstatováním „bez vad“. Nikdo nemůže očekávat velké finanční rezervy, ale zvládáme to. 

Toto téma nemohu pominout, protože je pro chod obce zásadní. Nelze totiž vkládat dělítka mezi 

etapy života a rozvoje obce formou volebních období. Velké projekty se musí připravovat a 

konzultovat i roky předem, aby byly dotačně žadatelné a úspěšné. Zmiňuji to hlavně proto, že 

činnost současného zastupitelstva byla a stále je částečně ochromena. Všichni jsme prošli a 

společně řešili něco, co nikdo z nás nečekal – byl to Covid a s ním spojené obavy o životy své 

a svých blízkých. Nemohli jsme najednou běžně žít, následoval zákaz volného pohybu. Řada 

dotačních příležitostí byla ochromena. V roce 2021 přišlo zdražování energií. Zažili jsme v ČR 

tornádo. V roce letošním se k tomu všemu přidalo slovo válka, uprchlická vlna, násobné 

zdražování energií, inflace, lidé a firmy řeší existenční problémy – to je nyní náš každodenní 

život. Přepočet investičních akcí, nedostatek stavebních materiálů, prodlužování dodacích lhůt 

akcí, to je realita. 

Vážení spoluobčané, za sebe se loučím s tímto volebním obdobím 2018 – 2022. Vám občanům 

děkuji za svěřený mandát zastupitelky a starostky obce, který jste mi dali. Tento vám ve dnech 

komunálních voleb odevzdávám zpět. 23. a 24. září budete mít v komunálních volbách možnost 

se vyjádřit k tomu, zda cesta vývoje obce, která vede podle zastupitelstvem schváleného 

strategického plánu, je správná. Ještě jednou děkuji za vaši podporu a trpělivost při 

uskutečňování změn na tváři naší obce v uplynulém volebním období, které si dovolím tak jako 

před minulými komunálními volbami rekapitulovat v hlavních bodech níže se zaměřením na 

hlavní projekty a činnosti. Nejdříve stejně tak, jako na konci minulého volebního období, 

přikládám tabulku docházky zastupitelů na jednání zastupitelstev, abyste mohli porovnat, jak 



jednotliví zastupitelé svůj mandát využili.  Rozdíly mezi účastí jednotlivců nebudu komentovat, 

neboť hodnotit objektivitu důvodů neúčasti mi nepřísluší.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nyní několik střípků z realizovaných projektů obce od konce roku 2018 doposud. Pokud o 

nich budete chtít vědět více, jak bylo zajištěno financování apod., odkazuji Vás na informační 

letáky, které jsou zveřejněny na webových stránkách obce. Níže uvádím pouze dokončené, 

finančně náročné. Bylo toho samozřejmě provedeno více.  

Přehled hospodaření obce v jednotlivých letech lze shlédnout v informačních letácích: 

 Za rok 2018 v informačním letáku Duben 2019 

 Za rok 2019 v informačním letáku Červen 2020 

 Za rok 2020 v informačním letáku Duben 2021 

 Za rok 2021 v informačním letáku Červen 2022 

Konec roku 2018 

…nové zastupitelstvo navázalo na projekty nachystané v předchozím volebním období, prim 

hrála výstavba kanalizace, která dostala v 7/2018 díky podpoře dotace zelenou   

 Mimořádnou splátkou byl doplacen stávající úvěr obce; 

 Dokončena oprava části nové střechy na sokolovně; 

 Probíhá zajištění běžné agendy samosprávy obce a státní správy; 

 aj. 

 

Rok 2019 

 Předává se staveniště Zhotoviteli stavby splaškové gravitační kanalizace, tímto je 

stavba zahájena; 

 Pasportizace stavebně technického stavu v úsecích, kudy bude vedena stavba 

kanalizace; 

 Zakoupeno příkopové rameno pro potřeby veřejných prostor; 

 Uzavřena smlouva o dílo na nový rozhlas a protipovodňový plán obce Borová; 

 1. ročník stavění májky v obci spojený s oslavami 100 let Českého červeného kříže 

Borová; 

 Petice za zabránění stavby spalovny pneumatik v Pohodlí u Litomyšle; 

 Koupě budovy Borovanky a přilehlých pozemků; 

 Výstavba pečovatelského domu z Roubenkou –SO AZASS; 

 Měření intenzity dopravy na silnici I/34 v rámci probíhající přípravy projektu 

chodníků, cyklostezky, přechodů, bezpečnostních opatření; 

 Uzavření plánovací smlouvy s Pardubickým krajem, jejímž cílem je kompletní 

rekonstrukce komunikace III/35724 směr Oldřiš po výstavbě kanalizace; 

 Nad rámec této plánovací smlouvy je zahájena příprava projektu chodníků a 

veřejného osvětlení podél komunikace III/35724 na Oldřiš; 



  Pořízení kompostérů na bioodpad do domácností; 

 Zahájena revitalizace přírodního koupaliště v souladu s požadavky ochrany přírody; 

 aj. 

 

Rok 2020 

 Celý rok je ve znamení výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod; 

 Dokončena revitalizace přírodního koupaliště – pilotní projekt souladu člověka s 

přírodou; 

 Realizována kompletní rekonstrukce 5 –ti bytů nad hospodářským pavilonem 

(kuchyní) v budově mateřské školy č.p. 106; 

 Realizována kompletní rekonstrukce hřiště s umělým povrchem u základní školy; 

 Realizována kompletní rekonstrukce školní kuchyně, zázemí, jídelny pro děti mateřské 

a základní školy včetně vybavení; 

 Svozovou firmou komunálního odpadu se stává LIKO Svitavy a.s.; 

 Občané vyzváni k podávání žádostí o změny územního plánu obce; 

 Lokalita řadovek, dále směr VDJ Bukovina – kabelizace nadzemního vedení elektřiny a 

posílení distribuční soustavy, nové veřejné osvětlení; 

 Dokončena projektová dokumentace na komunikaci, vodovod, kanalizaci aj. v lokalitě 

zástavby nad katolickým hřbitovem v návaznosti na provedenou urbanistickou studii; 

 aj. 

 

Rok 2021 

 Finišují práce na výstavbě splaškové gravitační kanalizace a čistírně odpadních vod; 

 Po složitých majetkoprávních projednáváních je dokončena projektová dokumentace 

na rekonstrukci silnice III/35724 (hlavní na Oldřiš), současně na chodníky, VO, je 

vydáno stavební povolení akce. Výběrové řízení na dodavatele je vedeno v rámci 

spolupráce a společného zadání s SÚS Pakr, podpis Smlouvy o dílo; 

 Dokončena studie na revitalizaci plochy pod koupalištěm – navazuje na rekonstrukci 

koupaliště – jedná se plochu, kde bývalo tábořiště; 

 Je zahájen zkušební provoz kanalizace, následuje zahájení připojování nemovitostí; 

 Připravujeme se na rekonstrukci místních komunikací – ano, již od podzimu 2021!; 

 Je doplněna a finalizována projektová dokumentace na intenzifikaci, opravy a posílení 

obecního vodovodu; 

 Realizace projektu tůní pod elektrovodem; 

 aj. 

 

 

 



Rok 2022 

 Obec Borová vstupuje a je vybrána do projektu „Demonstrátory Pardubického kraje“ 

– pro obec bude zdarma vypracován akční plán energeticky úsporné obce, oblast 

energetiky, vodohospodářství, digitalizace; 

 Dva z mostů přes koryto Černého potoka procházení opravou; 

 Probíhá rekonstrukce III/35724 směr Oldřiš, místní komunikace jsou postupně 

asfaltovány – jsou zvoleny 4 technologie podle typu podkladních vrstev; 

 Je kompletně rekonstruována silnice na Svaté Kateřině lubenské – intravilán; 

 aj. 

 

 

Hlavní rozpracované investiční akce, nyní známé úkoly pro další 

funkční období nového zastupitelstva:  
 

 Ukončení akce stavby kanalizace a provedení Závěrečného vyhodnocení akce včetně 

zkušebního provozu, které je nutnou podmínkou dotace v rámci DSO Oldřiš - Borová; 

 Intenzivně ve spolupráci s MÚ Polička i nadále pracovat ve věci změny územního plánu 

– nyní je hotova zpráva o uplatňování územního plánu Borová pro pořízení změny č. 1; 

 Dokončit investiční akci - projekt na výstavbu chodníků a veřejného osvětlení podél 

silnice III/35724 směr Oldřiš je přihlášen do zásobníku projektů pro akční plán IROP 

2021+, oblast doprava s cílem získání dotace na zpětně uznatelné náklady stavby – tedy 

zajistit zpětné financování; 

 Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje - trvalé vybudování 

mostu místo dočasně umístěného mostního provizoria u autoservisu Bednář; 

 Obec Borová obstarala dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení v celé obci, výměna 

svítidel za biodynamická, nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele akce, výměna má 

být provedena do konce tohoto roku; 

 U projektu „Výstavba společné stezky, pruhů pro cyklisty, BUS zastávek v Borové“ 

(chodníky, přechody, cyklostezka…), jehož příprava byla zahájena v roce 2015 a prošla 

několikakolovým projednáním v rámci přípravy na Státním fondu dopravní 

infrastruktury, je vydáno stavební povolení a zajištěno financování v maximální výši 

85% prostřednictvím dotací. V současné době je jednáno o koordinaci prací s ŘSD ČR 



– majitel silnice Polička – Hlinsko, a to tak, aby stavební práce proběhly v roce 2023, 

zajistit finanční spoluúčast Obce Borová; 

 Studie rozvoje celého areálu MŠ, ZŠ a přístavby obřadní síně  – záměry jsou podány do 

zásobníku projektů MAS Poličsko, jedná se např. o přístavbu MŠ, keramická dílna, nové 

učebny, střecha ZŠ a využití půdních prostor, aj.; 

 Projekt intenzifikace vodovodu – zajistit dotační financování - obsahuje vystrojení 

zkušebního vrtu, vznik nových vrtů, kompletní rekonstrukci a modernizaci vodojemů; 

 Předjednáno je zadání studie na rekonstrukci bývalé Borovanky  - jedním z možných 

využití je rekonstrukce na multifunkční prostory společenských místností a ubytovacích 

kapacit, dále nové prostory obecního úřadu tak, aby se stal bezbariérovým (nynější 

prostory obecního úřadu přebudovat na 2 byty), současně úprava venkovních prostor, 

vybudovat „náves“  - doposud nebylo projednáno v zastupitelstvu; 

 aj.  

(opět zde uvádím jen hlavní, finančně nejnáročnější a nyní známé projekty a záměry) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Při zajištění běžného chodu a života obci pozornost trvale věnována: 

 

Konstatuji, že ve volebním období 2018-2022 byla trvale věnována maximální pozornost 

získání krajských, státních a evropských dotačních prostředků a podporu projektů – v rámci 

„drobných dotačních projektů“ je každoročně financováno např. pořízení techniky pro JSDHO 

Borová (čerpadla, obuv, elektrocentrála…), úroky z úvěru na kanalizaci, nyní dobíjecí stanice 

na elektrokola u kiosku aj. Velké investiční projekty musí být předem připraveny, projednány, 

povoleny, nachystány v „šuplíku“ tak, aby při vyhlášení dotačních výzev byly kompletně 

připraveny. Jen tak se stanou dotačně životaschopnými. 

 

Záběr malých obcí je široký, větší města mají na zajištění výkonu své správy odbory – 

majetkoprávní, stavební, životního prostředí, vodoprávní, dopravní atd., obce našeho typu 

tímto nedisponují a musí činnost pokrýt také, s omezenými lidskými kapacitami, nicméně: 

 Je kladen důraz na komunikaci s občany – osobní kontakt, facebook, hlášení rozhlasu a 

zasílání SMS zpráv, webové stránky obce apod.; 

 Údržba zeleně a prostranství v intravilánu a extravilánu obce; 

 Správě movitého a nemovitého majetku Obce Borová; 

 Dotační a jiné podpoře místních církví a spolků – SDH Borová, TJ Sokol Borová, Český 

svaz chovatelů, Český zahrádkářský svaz, Myslivecký spolek Oldřiš – Borová, Český 

červený kříž, Český svaz včelařů, Klub žen - seniorky (spolky nám podporu vrací svou 

aktivitou a pomocí obci např. při pořádání kulturních akcí a reprezentují obec);  

 Správě obou hřbitovů – katolický a evangelický, veškerou agendu a údržbu zajišťuje 

Obec Borová; 

 Postupnému dovybavení výjezdové jednotky hasičů; 

 Řešení majetkoprávních vztahů (výkupy pozemků) veřejných prostranství, místních 

komunikací apod., jednání s vlastníky, uzavírání věcných břemen, projednávání uložení 

nových sítí pro potřeby vlastníků nemovitostí; 

 Spolupráci s MŠ a ZŠ – Obec Borová částečně hradí provoz a je zřizovatelem; 

 Místní knihovně – zde děkujeme paní Honzálkové, která i organizuje cestovatelské 

přednášky v sokolovně; 



 Získávání zaměstnanců a navázání na aktivní politiku zaměstnanosti v rámci VPP, díky 

které obec získává prostředky na mzdy některých zaměstnanců; 

 Průběžnému doplňování dopravního značení v obci; 

 Bytovému hospodářství  - nejvýraznější položku tvoří nyní výměna stávajících kotlů, 

obec čeká rekonstrukce všech budov bytovek (a to i těch nedávno postavených) a DPS; 

 Odpadové hospodářství – zde je nutno zmínit narůstající náklady, které souvisí i 

s nekázní lidí, kteří nepatří do naší obce a přesto sběrná místa zatěžují nemalým 

množstvím odpadu – je nutno řešit; 

 Životnímu prostředí – i díky aktivitě místních spolků, v poslední době vybudování tůní 

a květnatých luk;  

 V oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou – narůstající zájem o připojení se vlastníků 

nemovitostí na obecní vodovod, je nutná intenzifikace a rekonstrukce vodovodu včetně 

vodojemů; 

 Sportovní areál u obecního úřadu a sokolovna – nutná rekonstrukce hřišť a ostatního 

zázemí, u sokolovny minimálně fasáda a odizolování základů – v nedávné době byly 

provedeny nátěry všech oken a oprava stropu na hlavním sále; 

 Kultuře a sportovním akcím  - do některých zasáhl Covid a s ním spojená omezení; 

 Oblasti energetických komodit – pravidelně je prováděna revize a fixována pro obec 

výhodná cena dodávek, řeší se situace připojení nových odběrných míst na Svaté 

Kateřině, kabelizace starého nevyhovujícího vedení lokality Dědek aj.; 

 Dodržování podmínek GDPR – v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů; 

 Digitalizaci obecních sítí – geoportál; 

 Meziobecní spolupráci, spolupráci s charitativními spolky a jinými organizacemi; 

 Spolupráce ve svazcích AZASS, Kraj Smetany a Martinů, Mikroregion Poličsko, DSO 

Oldřiš – Borová, aj. 

 

 

 

 

 

 

 



Stručné informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev 

obcí v roce 2022 (zdroj: https://www.mvcr.cz/volby) 

 

Prokázání totožnosti 

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky 

 platným občanským průkazem, 

 platným cestovním pasem České republiky, 

 jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném 

pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci). 

  

Průběh hlasování 

 

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním 

razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. 

  

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 

lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví 

hlasovacího lístku. 

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů: 

1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu 

volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího 

lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno. 

2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič 

hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů 

zastupitelstva obce má být zvoleno. 

3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před 

jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto 

případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán 

hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 

volených členů zastupitelstva. 

  

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně 

konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém 

případě nepřihlíží. 



Funkční období 2022- 2026 

Volíte celkem 15-ti členné zastupitelstvo. O Vaši přízeň pro funkční období 2022-2026 se 

v Borové ucházejí: 

 Borovské sdružení nezávislých kandidátů – vylosované číslo 1 

 Nestraníci – vylosované číslo 2 

 3PK – Pro obec Borová – vylosované číslo 3 

 KDU-ČSL – vylosované číslo 4 

 

Kandidátní listina č. 1 – Borovské SNK 

 

Kandidátní listina č. 2 – Nestraníci 

 



Kandidátní listina č. 3 –  3PK – Pro obec Borová 

 
 

Kandidátní listina č. 4 –  KDU-ČSL 

 
 

VŠEM KANDIDÁTŮM DO ZASTUPITELSTVA OBCE PŘEJI V NADCHÁZEJÍCÍCH 

VOLBÁCH HODNĚ ÚSPĚCHU A VÁM OBČANŮM NOVÉ ZASTUPITELSTVO, 

KTERÉ BUDE S ELÁNEM PRACOVAT PRO NAŠI OBEC.   

 

        Mgr. Lenka Tlustá – starostka obce 


