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USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ
Ustavující zasedání zastupitelstva se konalo ve čtvrtek 11. 11. 2010. Nikdo ze zvolených zastupitelů se svého
mandátu nevzdal a všichni složili slib.
Zastupitelstvo schválilo:
- doplnit program ustavujícího zasedání
- provést volby veřejným hlasováním
- funkci neuvolněného starosty
- funkci uvolněného místostarosty
- Mgr. Otto Hájka do funkce neuvolněného starosty
- Ing. Aleše Uttendorfského do funkce uvolněného místostarosty
- Radu městyse
- 5 členů:
Mgr. Otto Hájek, Ing. Aleš Uttendorfský, Ladislav Hájek, Bc. Jakub Janáček, Ing. Karel Šmíd
- Kontrolní výbor
- 3 členové:
Předseda: Jiří Zvolánek, členové: David Burian, Josef Panáček
- Finanční výbor
- 3 členové:
Předsedkyně: Božena Uttendorfská, členky: Ivanka Bencová, Blanka Blažková
Rada městyse:
Ustavující zasedání Rady městyse se konalo ve středu 17. 11. 2010
Zastupitelstvo městyse:
První zasedání Zastupitelstva městyse bylo ve čtvrtek 25. 11. 2010
Druhé zasedání bude ve čtvrtek 16.12.2010 od 19.00 hodin
Na programu jednání bude mimo jiné i schválení rozpočtu na rok 2011 a výhled na další roky
Program prosincového zasedání bude zveřejněn na úřední desce a webových stránkách.
Na zasedání Vás srdečně zveme.

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám srdečně poděkoval za účast v komunálních volbách. Téměř tři čtvrtiny z nás
se rozhodly dát 15.10. - 16. 10. 2010 hlas svým kandidátům zapsaným na dvou nezávislých kandidátkách.
Celkem bylo zapsáno 787 voličů. K volbám se dostavilo 576 voličů, což je 73,31%. Výsledky voleb vám
předkládám v níže uvedeném přehledu.
Minulé zastupitelstvo rozhodlo o navýšení počtu zastupitelů z jedenácti na patnáct s tím, že bude volena
pětičlenná rada. Tento model byl v naší obci použit pouze v prvním „porevolučním“ volebním období v letech
1990 až 1994. Následně, až do roku 2010 bylo zastupitelstvo jedenáctičlenné, pravomoc obce vykonával její
starosta a rozhodovalo zastupitelstvo.
V tomto volební období bude výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti Rada městyse
(§ 102 odst. 1, Zákona o obcích č.128/200 Sb.). Zastupitelstvo městyse bude rozhodovat o věcech patřících
do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1, Zákona o obcích č.128/200 Sb.).

Výsledky voleb
Sdružení nezávislých kandidátů
za Havlíčkovu Borovou, Peršíkov a Železné Horky
Poř.čís. Jméno a příjmení
Věk
Hlasů
1.*
Jaroslava Hájková
50
351
2.*
Marek Štukhejl
29
97
3.*
Jan Frühbauer
37
199
4.*
Ing. Josef Nevole
28
274
5.
Albert Hošák
31
198
6.
Lukáš Kopecký
27
220
7.
Bc. Hana Půžová
23
237
8.
Ondřej Dejmal
34
234
9.
Hana Tonarová, DiS.
30
239
10.
Ladislav Čejka
29
167
11.
Zdeněk Štěpán
25
211
12.
Eva Havlíčková
40
205
13.
Radek Šrámek
25
117
14.*
František Nevole
56
265
15.*
Radoslav Tonar
51
273
* Kandidáti byli zvoleni
Počet mandátů 6
Počet hlasů pro stranu 3287
Součet hlasů zvolených kandidátů 1459
Průměrný věk zvolených kandidátů 41,8 let
Průměrný věk všech kandidátů 34,3 let

Sdružení nezávislých – pro všechny
Poř.čís.
1.*
2.*
3.*
4.*
5.*
6.*
7.*
8.*
9.*
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jméno a příjmení
Věk
Hlasů
Bc. Jakub Janáček
26
317
Mgr. Otto Hájek
59
377
Ing. Karel Šmíd
26
291
Jiří Zvolánek
63
217
Ing. Aleš Uttendorfský
25
235
Jiří Geist
41
325
Ladislav Hájek
32
330
Tomáš Janáček
33
278
Božena Uttendorfská
46
293
Josef Panáček
43
250
Jiří Halama
47
304
Daniel Rieger
41
288
David Burian
37
208
Ing. Jiří Stránský
41
247
Mgr. Martina Brychtová
39
282
* Kandidáti byli zvoleni
Počet mandátů 9
Počet hlasů pro stranu 4242
Součet hlasů zvolených kandidátů 2663
Průměrný věk zvolených kandidátů 39 let
Průměrný věk všech kandidátů 39,9 let

Povolební vyjednávání
„Vítěz bere všechno“ je název jedné písně švédské skupiny ABBA. Píseň není veselá, stejně tak neveselé bylo
povolební jednání, které se v duchu názvu této písně v minulosti v naší obci odehrávalo.
V letošních komunálních volbách bylo rozhodnutí voličů jednoznačné. Devět ku šesti, taková byla dělba
mandátů. Občané dali najevo, že mají zájem o změnu. Do role vítěze jsme se však nechtěli vžít a chovat
se v duchu popsané historie. Proto jsme začali se zástupci druhé kandidátky vyjednávat. Zpočátku vyjednávali
za každou stranu tři zastupitelé (Hájek Otto, Uttendorfský Aleš, Janáček Tomáš x Hájková Jaroslava, Nevole
Josef, Tonar Radoslav). První i druhé jednání se zdálo býti na dobré cestě s tím, že v radě budou tři naši
zastupitelé a dva zastupitelé z druhé kandidátky. S touto vírou jsme svolali jednání všech zvolených zastupitelů.
Zde jsme zjistili, že naše snaha o poměrné zastoupení v Radě městyse bylo jenom naše přání. Funkce
neuvolněného starosty a uvolněného místostarosty byly pro zastupitele z protikandidátky nepřekonatelný problém.
Sami se rozhodli nepodílet se na týmovém vedení městyse. Je to škoda pro ně samotné a zejména pro voliče, kteří
jim dali hlas. Věřím, že se situace stabilizuje a budeme společnými silami zajišťovat rozvoj naší obce.
Otto Hájek, starosta obce

INFORMACE PRO OBČANY
Borovské listy
Nadále budeme zajišťovat vydávání Borovských listů každý měsíc. Vylepšíme grafické, obsahové i rozsahové
zpracování. Borovské listy budeme doručovat do každé rodiny zdarma. Pokud by došlo ke zvýšení finančních
nákladů, zvážíme donášku do rodin za úplatu. Borovské listy budou zveřejněny na úřední desce a na webových
stránkách. Za zpožděné vydání tohoto čísla se občanům omlouváme.
Anketa
Připravili jsme anketu pro naše občany. V Borovských listech je tiskopis, který můžete vyplnit a poté
ho vhodit do schránky, která je umístěna ve vchodových dveřích na úřad městyse. Vaše náměty a připomínky
zpracujeme, vyhodnotíme a zahrneme je do plánů na rok 2011 a roky další. Prosím, podílejte se s námi na rozvoji
našeho městyse.
Poděkování starosty
Všimli jste si, že je od pátku na náměstí pod borovicí umístěn vyřezávaný betlém? Autorem je pan Miroslav
Stránský, mj. autor i dalších postaviček a předmětů u nás i v okolí. Dřevo na betlém a prostor na jeho tvorbu
zajistil pan Josef Smejkal. Nasvícení betlému vymyslel a provedl pan Sláva Veselý. Rada městyse rozhodla
ozdobit jako symbol přicházejících Vánoc rozdvojenou rostlou borovici, která toho už na náměstí dosti pamatuje.
Nemyslíme si, že je to cesta zpět, jak tvrdí zlí jazykové. Pokácení, přemístění, opětovné postavení a upevnění
stromu na náměstí obnáší zvýšené provozní náklady a nakonec i zvýšené riziko. Letos se podařilo rozmístit svíčky
na vánoční strom velmi rychle. Bylo to zásluhou šikovných rukou zaměstnanců městyse a zvláště pak ochotou
pana Jiří Netolického, který zdarma poskytl a obsluhovat svoji pojízdnou plošinu. Tak mohl být v neděli 28.
listopadu v podvečerních hodinách za Vaší hojné účasti a krátkého programu našeho ochotnického spolku JenTak
vánoční strom a betlém rozsvícen.
Všem, kdo se na přípravě a realizaci této akce podílel, srdečně děkuji
Zimní údržba
Zimní údržbu komunikací budou zajišťovat zaměstnanci městyse Petr Kučera a Jaroslav Sedlák. Žádám
občany, kteří nemusejí parkovat vozidla na ulici, aby si je uklidili na svůj pozemek, čímž umožní lepší údržbu
komunikací. Občané, kteří budou mít připomínky k zimní údržbě, nechť je sdělí přímo zaměstnancům, případně
na úřadu městyse.
Ve svazku Borovsko, kde jsou sdruženy obce Havlíčkova Borová, Oudoleň, Jitkov a Slavětín, bude zajišťovat
zimní údržbu Jaroslav Sedlák přednostně v obcích Slavětín a Jitkov. Provedenou údržbu hradí obce do pokladny
našeho městyse.
Veřejně prospěšné práce
Rada městyse rozhodla nabídnout nezaměstnaným občanům městyse provádění veřejně prospěšných prací
spojených s údržbou komunikací, úklidem v obci a zajištěním pečovatelské služby. Dotační finanční prostředky
bychom čerpali z Úřadu práce Havlíčkův Brod. Zájemci se mohou hlásit na úřadu městyse, kde budou blíže
informováni o rozsahu, obsahu a finančním ohodnocení.
Kácení dřevin
Osoba fyzická je povinna podat písemnou žádost při potřebě kácení dřevin rostoucích mimo les překračují-li tyto
dřeviny:
- obvod kmene 80 cm ve výšce 130 cm od země (obvodu 80 cm odpovídá průměr kmene stromu asi 20-25 cm)
- plochu souvislého keřového porostu o celkové ploše 40 m2
Osoba právnická je povinna písemně požádat při jakémkoliv záměru kácet dřeviny rostoucí mimo les, bez rozdílů
parametrů.
Ke kácení se využívá doba tzv. vegetačního klidu tj. od 1. 11. do 31. 3. běžného roku.
Žádáme občany, kteří mají v úmyslu svoje dřeviny kácet, aby si zajistili ve správním řízení povolení. Formulář
žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je k vyzvednutí v kanceláři úřadu městyse s upřesňujícími
informacemi u paní Jitky Škaredové.
Rozpočet na rok 2011
Na úřední desce bude zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2011. Žádám občany, aby se s návrhem seznámili.
O rozpočtu na rok 2011 budeme hlasovat na 2. zasedání Zastupitelstva městyse 16. prosince 2010 od 19.00 hodin.
Vánoční otevírací doba na úřadu městyse
Úřad městyse bude v těchto dnech uzavřen: čtvrtek 23. 12., úterý 28. 12. a pátek 31. 12. 2010. Děkujeme
za pochopení.

Výše poplatků od 1. 1. 2011
Druh poplatku

stávající

navýšení

nový

Popelnice pro občany
(poplatek za osobu/rok)
300
100
400
Popelnice pro chalupáře (poplatek za popisné číslo/rok)
450
100
550
Popelnice pro podnikatele, firmy, spolky a instituce - roční poplatek
Čermák Stanislav - truhlářství
700
0
700
Šrámková Marie - koloniál
1000
0
1000
Stránská Hana - kadeřnictví
300
0
300
Štefáčková Eva - kadeřnictví
300
0
300
Křesťan Vladimír - velkoobchod
1000
0
1000
Tonar Radoslav - soukromý zemědělec (dvě popisná čísla)
1000
0
1000
Netolický Jiří - vinárna
700
0
700
Tělovýchovná jednota SOKOL Havlíčkova Borová
1500
0
1500
Havlíčkova Borová zemědělská a.s.
3000
0
3000
Farní úřad
400
0
400
Česká pošta
500
0
500
Do 31.10.2010 jsme za odvoz odpadu zaplatili 415.000,- Kč. Za rok 2010 vybereme 330.000,- Kč Proděláváme
85.000,-Kč
Poplatek ze psů
200
0
200
Poplatek za druhého a dalšího psa
300
0
300
Osaměle žijící držitel psa, kde jeho důchod je jediným zdrojem příjmu
50
0
50
Pronájem klubovny v hasičárně - letní období 01.05. - 30.09.
500
0
500
Pronájem klubovny v hasičárně - zimní období 01.10. - 30.04. (topení)
500
300
800
Projednáme návrh na snížení nájmu pro osoby, které se podíleli na výstavbě hasičárny
Pronájem zasedací místnosti na úřadu městyse
zdarma
0
zdarma
Půjčení lešení HAKY - za každou část/den
0,20 Kč
0
0,20 Kč
Půjčení lešení HAKY - za každou část/den - pro podnikatele
0,50 Kč
0
0,50 Kč
Půjčení lešení TRUBKOVÉ - za trubkovou část/den - všichni
0,05 Kč
0
0,05 Kč
Práce s traktorem - MH (motohodina)
200
50
250
Práce zaměstnanců městyse - Kč/hodina
160
40
200

SPOLEČENSKÉ AKCE V PROSINCI
Mikuláš
Tradičně připravují žáci 9. ročníku pro Základní školu a Mateřskou školu. Současně navštíví i podniky
a instituce v obci. Těšit se můžete již tento pátek dopoledne. Mikuláš, čerti a andělé budou v obci k vidění
v nedělní podvečer 5. prosince.
Keramika - bižuterie - proutí
V sobotu 11. 12. 2010 bude od 14.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse výstava keramiky, proutí
a bižuterie. Akci zajišťuje paní Lenka Sedláková a paní Mirka Luňáčková.
Přijďte se podívat, udělat si radost a koupit něco hezkého pod vánoční stromeček.
Vánoční besídka, vánoční výstava a prohlídka základní školy
V neděli 19. 12. 2010 se od 13.30 hodin uskuteční v sokolovně vánoční besídka, kterou si pro Vás připravili
žáci a zaměstnanci základní školy. Po skončení si přijďte do základní školy prohlédnout vánoční výstavu
a opravené a vyzdobené třídy. K vidění bude i nová střecha s půdním prostorem. Určitě uvítáte i drobné
občerstvení. K zakoupení budou dvě dobové pohlednice školy z roku 1910 a 1949.
Škola bude otevřena až do 19.00 hodin.
SILVESTR
Pořádá TJ SOKOL Havlíčkova Borová – oddíl kopané, začátek ve 20.00 hodin v místní sokolovně. Hudba:
Diskžokej, vstupné: pár 500 Kč, jednotlivec 300 Kč. V ceně je zahrnuto: vstupné, večeře, pivo, víno a limo.
Možno donést svůj alkohol, jednohubky a chlebíčky.
PŘIHLÁŠKY NA ÚŘADU MĚSTYSE U PANÍ MAGDY HOŠÁKOVÉ DO 17. PROSINCE 2010.

