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Borský zpravodaj 

 

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HOLÝ VRCH 
 

Podaří se to tentokrát? 
A co že se má podařit?  

Dosáhnout počtu účastníků 662, jako je výška Holého vrchu v metrech! 
1.1.2011 jsme se zúčastnili této bezvadné akce počtvrté a bylo nás 180!  
A celkový počet všech účastníků byl 563. A tak bude-li nás o 99 víc… 

 

Tedy  1.1.2012 ve 12.30 hod. startujeme od Vaverků! 

Redakce Borského zpravodaje přeje všem svým 
čtenářům krásné a veselé svátky vánoční.  

A do nadcházejícího roku 2012 hodně pohody,  
radosti a pevného zdraví. 

POŘAD BOHOSLUŽEB PRO FARNOST 
BORY 

Pátek 
23.12.2011 Horní Bory 17.00 Adorace Nejsvětější Svátosti 
18.00 Mše sv.: za + rodinu Mackovu, Mičko-
vu,Mrázkovu,Dvořákovu,Menšíkovu,Burešovu a duše v očistci -
o.Parajka 
Sobota Štědrý Den - Vigilie Narození Páně 
24.12.2011 Horní Bory 22.00 Mše sv.: Za + Josefa Dostála. - 
o.Prajka. 
Neděle Slavnost Narození Páně 
25.12.2011 Horní Bory 9.45 Mše sv.: za manžele Vítkovy -
o.Parajka 
Pondělí 26.12.2011 Mše sv. ve farním kostele v 9.45 a v 11.00 
Mše sv. ve filiálním kostele sv.Jiljí. 
 

Farní oznámení 
Předvánoční zpověd’ bude v pátek od 17.00-18.00 hodin. 
Děkuji všem, kteří pracovali ve farnosti. 

Nový, krásný betlém, který si loni pořídili farníci z Dolních Borů 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO  
ZASTUPITELSTVA 

 

Usnesení z jednání ZO Bory 25.10.2011 
Zastupitelstvo obce: 
I. Bere na vědomí 
1. Vystoupení ing. Kocůra z inženýrské společnosti Provod. Pan 
Kocůr přítomné seznámil s dalším postupem přípravy výstavby 
kanalizace zejména ČOV. Ta bude zcela nová a bude pracovat na 
jiném principu, než ČOV dosavadní. 
Jak bude probíhat výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Cena stočného na rok 2012 bude vypočtena s ohledem na udrži-
telnost v příštích letech. 
11.11.2011 proběhne v Kulturním domě schůzka s majiteli ne-
movitostí ke kanalizačním přípojkám. Potom v sobotu a neděli 
budou probíhat konzultace s jednotlivými občany. 
2. Vystoupení Mgr. Filipa Lysáka, přišel na jednání ZO, aby pří-
tomné seznámil s územím za rybníkem Horníkem. Tato lokalita, 
ležící na hadcovém podloží je v celé ČR velmi ojedinělá a vzácná. 
Roste tu řada druhů chráněných rostlin a žijí zde chránění živoči-
chové. Pro záchranu těchto luk je nutné pravidelné kosení jed-
nou ročně. Je možné čerpat dotace z kraje. Bylo by dobré vyhlá-
sit zde chráněné území. 
3. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZO. 
4. Seznámení s jednáním RO. 
5. Přípravu projektu Protipovodňové opatření. Je třeba dodat 
biologické hodnocení území. 
6. V souvislosti s výstavbou mostu u Filipových se zúží příjezdová 
cesta, je třeba jednat s majiteli sousední zahrady Klusáčkovými o 
odkoupení části pozemku. ZO doporučuje Klusáčkovy pozvat na 
příští jednání. 
7. Seznámení s náklady na odpady a stočné, konkrétní cena pro 
rok 2012 bude stanovena na příštím jednání. 
8. Žádost Ivety Vaverkové o vrácení poplatku za stočné, 
z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí. ZO navrhuje zjistit, 
zda je to účetně možné. 
9. Oznámení ředitele školy F. Eliáše že 27.10.2011 bude 
z technických důvodů (přerušení dodávky el. proudu po celý 
den) uzavřena MŠ. 
10. Výroční zprávu ZŠ a MŠ Hany Benešové v Borech za školní 
rok 2010/2011 
I1. Informaci B. Křížové o připravované exkurzi do obcí v oblasti 
Moravského Krasu v rámci MA 21. Tato exkurze je připravována 
na sobotu 12.11.11, společně s Radostínem nad Osl. 
 
II. Schvaluje: 
1. Ověřovatele zápisu           11-0-0 
2. Program jednání                          11-0-0 
3. Rozpočtové opatření č.7 ve výši 296 700,- Kč. ZO souhlasí. 
                      11-0-0 
4. Výměnu pozemků 1098/2 a 1099/2 k.ú. DB. ZO souhlasí 
s vyvěšením záměru.                                                       11-0-0 
5. Směrnici Účetnictví a oběh účetních dokladů.                11-0-0 
 
III. Ukládá starostovi 
1. V souvislosti s ochranou luk nad Horníkem jednat s Luďkem 
Křížem o výměně této louky za rybník u rybníka Těšík.    11-0-0 
2. Prověřit ceny písku s certifikátem na dětské pískoviště u kabin.                         
              11-0-0 
Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 11 členů a 2 hosté. 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 25.11.2011 
Zastupitelstvo obce: 
I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZO 
2. Seznámení s jednáním rady 
3. Informaci starosty, že autobus v 10.00 hod. bude jezdit dál i 

do HB. Starosta seznámil přítomné občany s jednáním kolem 
případné zastávky v DB. Projekt a zastávka by stála možná i 100 
tis Kč. Z důvodu nedostatku finančních prostředků rada obce 
rozhodla tuto zastávku zatím nezřizovat. Bude-li v budoucnosti 
možnost čerpat vhodnou dotaci, bude obec o zřízení této za-
stávky dále uvažovat. 
4. Informaci, že přechod pro chodce u MŠ zatím není možné 
zřídit, protože není na obou stranách silnice chodník. Bude-li 
v budoucnosti možnost čerpat dotaci na tyto stavby, např. Bez-
pečná silnice, bude se obec snažit tyto možnosti využít.  
 
II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu           12-0-0 
2. Program jednání            12-0-0 
3. Směrnici o účtování a oceňování majetku                   12-0-0 
4. Návrh na likvidaci majetku                                           12-0-0 
5. Cenu stočného na příští rok stejnou jako v roce 2011, tedy 
900,- Kč na obyvatele bez DPH. Výše konečné ceny bude záležet 
na výši DPH v roce 2012.         12-0-0 
6. Nařízení odvodů odpisů z investičního fondu ZŠ do rozpočtu 
obce.                                       12-0-0 
7. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ. Dle platné zřizovací listiny má 
ZŠ právo uzavírat nájmy pouze na dobu 1 rok. V případě schvále-
ní dodatku bude moci ZŠ se souhlasem zřizovatele pronajímat 
prostory na dobu delší.         12-0-0                                                                                          
8. Pronájmem prostor v ZŠ Bory za účelem zřízení vysílače na 
posílení signálu mob. sítě pro společnost Telefónica Czech Re-
public                                            12-0-0 
9. Výměnu pozemků 1098/2 a 1092/2 k.ú. DB     11-0-1  
10. Vyvěšení záměru o odprodání pozemku 310/6 k.ú. HB 10-2-0 
11. Žádost firmy Netlife z Křižanova o uložení el. přípojky na 
Cyrilově - pozemek č. 1410 a 1411 k.ú. HB ve vlastnictví obce. 
Starosta dojednal připojení internetu pro OÚ zdarma.     12-0-0 
12. Žádost ředitelství ZŠ - přerušení provozu MŠ 23.12.2011a 
2.1.2012. V těchto dnech jsou již vánoční prázdniny a většina dětí 
z MŠ už také zůstává doma.                                             12-0-0
         
III. Ukládá starostovi: 
1. ZO doporučuje zorganizovat petici za zachování staré pošty, 
která bude adresována ředitelství pošt.          11-0-1 
2. Zjistit záměry pana Padalíka s pozemkem 310/6 k.ú. HB 
3. Prověřit, zda zastávka autobusu v 10.00 v HB nadále v jízdním 
řádu. 
4. Zaurgovat u pana Mužátka řešení padající střechy v uličce 
v DB.  
 

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 12 členů a 10 hostů 
 

Blanka Křížová - místostarostka       Josef Březka – starosta 
 

PROVOZNÍ, ÚŘEDNÍ A ORDINA ČNÍ   
HODINY NA KONCI ROKU. 

Během vánočních svátků v týdnu od 27.12. do 
31.12.2011 bude na OÚ dovolená. 
Obecní knihovna bude otevřena jako jiné týdny, 
tedy v úterý 27.12. od 11.30 do 13.30 hod. a v pátek 
30.12. od 17.00 do 19.00 hod. 
MUDr. Doležal nebude ve čtvrtek 29.12. 
v Borech ordinovat. 
MUDr. Šubert  bude od 27.12. do 2.1.2012 ordi-
novat pouze v Radostíně nad Osl. a to 7.00 - 9.00 h. 
MUDr. Klimecký bude ordinovat 27. - 30.12. 
také pouze v Radostíně nad Osl.  7.00 - 10.00 hod., 
pro kojence ve středu 28.12.            11.-13. hod. 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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POPLATKY 2012  
stočné, odpady, pronájem hrobů a poplatek ze psů se vybírají na Obecním úřadě Bory od 4.1. do 31.3.2012 v úředních 
hodinách 

pondělí a středa 8.00 -11.30 a 12.30 -16.30 hod.. 
Výše poplatků se oproti minulému roku nemění, tedy odpady 450,- Kč na obyvatele, poplatek za psa 120,- Kč,  změnila 
pouze u stočného na 1026,- Kč (včetně DPH), díky změně výše DPH. Tyto poplatky je možné uhradit i bankovním pře-
vodem na účet č. 4200009323/6800 Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka. 
Při tomto způsobu platby si prosím předem ověřte konkrétní výši vašich poplatků na Obecním úřadě. Na tel. č. 566 535 
175, nebo e-mail: obecbory@razdva.cz 

 Už pár let 
jsme snili o kul-
turnějším kultur-
n í m  d o m ě 
v Borech. Ať už 
jako návštěvníci 
akcí, ale hlavně 
jako pořadatelé. 
A už se nám náš 
sen plní! Anebo 
lépe, už si ho 
plníme. 
 Rada obce 
odsouhlasila na 
počátku tohoto 
roku, že využije-
m e  d o t a c i 
z programu Ob-

nova venkova z Kraje Vysočina právě 
na rekonstrukci WC v kulturním do-
mě. Pan ing. arch, Jiljí Kučera navrhl a 
zpracoval projekt a pan Jiří Šťourač se 
svými pracovníky v čele s Jirkou Va-
verkou stavbu provedl. A protože 
všichni jmenovaní mají k naší obci 
pěkný vztah, byla radost s nimi praco-
vat a jejich práce byla velmi pečlivá. 
Ochotně a pohotově vypomohli i 
místní řemeslníci i zemědělské družstvo Zemas.  A proto 
vzniklo dílo velmi zdařilé, i když ještě pár drobností schází. 
Celková cena díla je víc než 220 tis. Kč, z toho polovina byla 
hrazena z dotace Kraje Vysočina, polovina z rozpočtu obce. 
 Obrovský a zcela zásadní kus práce ovšem odvedly i naše 
pracovnice na VPP. Díky nim už celý kulturní dům, nejen WC, 
vypadá k světu. Dáša a Marie nelitovaly času a poslední dny 
v KD málem i spaly. A ještě jedno velké poděkování je třeba 
zde zmínit.  Všem osmi ženám, a jednomu muži, kteří nám 
ochotně přišli pomoci s konečným úklidem. Bez nich bychom 

snad do soboty na pohřební 
hostinu a na nedělní závěreč-
nou lekci tanečních všechno 
vůbec ani nestihli připravit.   
         Blanka Křížová 

KULTURNÍ D ŮM V NOVÉM 
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 Upozorňujeme, že dnem 31.1.2012 končí zákonná lhůta 
pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti na rok 
2012. 
 Za nepodání nebo opožděné podání daňového přiznání 
vzniká povinnost uhradit pokutu ve výši 0,05 % z vyměřené 
daně, nejméně však 500 Kč. Správce daně přitom nemá při 
stanovení daně možnost zohlednit snížením či neuplatněním 
pokuty případné závažné důvody opožděného podání daňo-
vého přiznání. 
 Povinnost přiznat daň má poplatník, jestliže dojde ve 
srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okol-
ností rozhodných pro vyměření daně. 
 Jedná se například o tyto změny:  
- změna v osobě poplatníka - došlo k převodu nebo přecho-
du vlastnických práv k nemovitosti 
(zdědil, koupil, směnil, prodal, daroval či dostal darem…),  
- změna ceny nemovitosti - týká se lesů a rybníků, pokud 
byla přiznaná daň spočítána z ceny nemovitosti a novelizací 
oceňovacího předpisu se změnil způsob výpočtu a tím i cena 
nemovitosti, 
-  změna druhu pozemku ( např. při zahájení stavby změna 
pozemku na stavební ),  
- změna v užívání stavby,  
- nástavba či přístavba – zvýšení  o další nadzemní podlaží či 
zvýšení půdorysu stavby…  
-změna parcelních čísel nebo výměry pozemků např. při ob-
nově katastrálních operátů digitalizací katastrálních map nebo 
pozemkovými úpravami, rozdělením či sloučením pozemků 
na základě geometrických plánů… 
 Obnova katastrálního operátu novým mapováním na 
digitální katastrální mapu byla v roce 2011 dokončena 
v těchto katastrálních územích: 
- Březejc 
- Mostiště u Velkého Meziříčí 
- Svařenov 
- Kochánov u Stránecké Zhoře 
- Hrbov u Velkého Meziříčí 
- Frankův Zhořec 
- část Velkého Meziříčí, současně byla překatastrována část 
z k.ú. Oslavice  
- částečně byla dokončena obnova kat. operátu pro katast-
rální území Pikárec 
- částečně byla dokončena obnova kat. operátu pro katast-
rální území  Uhřínov 
 Pokud se Vás dotýkají změny na listu vlastnictví v případě 
obnovy katastrálního operátu je třeba podat do konce 31. 
ledna 2012 dańové přiznání. Doporučujeme přitom podat 
řádné daňové přiznání, ve kterém uvedete všechny nemovi-
tosti podle nových údajů v listu vlastnictví. To platí přede-
vším tam, kde je změn více. Pokud došlo k malé změně – 
např. u jednoho pozemku, lze podat dańové přiznání dílčí, 
kde uvedete pouze změnu.  
 Současně upozorňujeme vlastníky pozemků, do obnovy 
katastrálního operátu vedených v katastru nemovitostí zjed-
nodušeným způsobem, u kterých přiznával doposud daň 
z nemovitosti nájemce (např. zemědělský podnik), že po 
obnově katastrálního operátu má povinnost přiznat daň za 
tyto pozemky pouze vlastník, tedy je třeba podat přiznání i 
na ornou půdu či louky, které jsou někomu pronajaty a ve 
svém daňovém přiznání jste je doposud neuváděli.   

 Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti novela zákona 
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, vydaná ve sbírce zákonů pod č. 212/2011 Sb.,  kte-
rou se  podle ustanovení § 6 odst. 2  téhož zákona  zpevněné 
plochy pozemků, užívané k podnikatelské činnosti nebo v 
souvislosti s ní stávají předmětem daně  z pozemků se speci-
ální sazbou daně. Tato sazba činí u pozemků   
- sloužících pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hos-
podářství 1,00 Kč 
- pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní ze-
mědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost 5,00 Kč. 
 Pokud se vás týká tato změna, jste povinni na zdaňovací 
období roku 2012 podat daňové přiznání, v němž tuto sku-
tečnost zohledníte.  

Úřední hodiny pro daň z nemovitostí: 
PONDĚLÍ       8,00 – 17,00 
STŘEDA         8,00 – 17,00  

Jak na daňové přiznání: 
 Formulář daňového přiznání lze vytisknout i ze stránek 
ČDS – http://cds.mfcr.cz, v části daňové tiskopisy. Databáze 
daňových tiskopisů zde obsahuje formuláře ve formátu PDF, 
do kterých není technicky možné vyplňovat údaje.  
 Mezi vybrané tiskopisy daňových přiznání, u kterých je 
zpřístupněno jejich vyplnění prostřednictvím aplikace elek-
tronické zpracování písemností (dále jen "aplikace EPO“) 
patří i daňové přiznání k dani z nemovitostí. Odkaz na aplika-
ci EPO je umístěn na hlavní stránce české daňové správy 
http://cds.mfcr.cz/ a ministerstva financí http://www.mfcr.cz/  
(sekce "Daně a cla"). I když je aplikace EPO určena pro elek-
tronické podání písemností, je možné tady uvedené daňové 
přiznání vyplnit a to s pomocí průvodce písemností a nápově-
dy, která je uvedena v rozsahu daňového přiznání (pokud 
s daní z nemovitostí nemáte dost zkušeností, doporučujeme 
pročíst nápovědu velmi pečlivě a postupovat podle ní). Po 
vyplnění písemnosti lze, namísto jejího odeslání, zvolit z na-
bídky "Zobrazit úplný opis písemnosti" a tím převést písem-
nost do formátu .pdf. V programu Adobe Acrobat Readeru 
pak lze písemnost prohlížet, vytisknout a použít k platnému 
podání u správce daně. Pozor! V tomto programu je možné 
vytvořit pouze řádné dańové přiznání (nutno vyplnit všechny 
nemovitosti, které vlastníte), nikoli dílčí (pouze na změnu). 
 Potřebujete-li radu či přímou konzultaci s příslušným 
správcem daně z nemovitostí v případě nejasností, doporuču-
jeme vám, vzít s sebou veškeré listinné podklady (především 
výpis z LV, popř. kupní nebo darovací smlouvu, znalecký po-
sudek, geometrický plán atd., v případě staveb pak musíte 
znát zastavěnou plochu jednotlivých staveb), aby bylo možné 
daňové přiznání vyplnit. Pokud v katastrálním území, ve kte-
rém vlastníte nemovitosti, proběhly pozemkové úpravy, při 
kterých došlo k přečíslování či změně výměry parcel, je třeba 
znát již tyto nové údaje.  

Upozornění Finančního úřadu ve Velkém Meziříčí 
pro poplatníky daně z nemovitostí 

 

FARMA NĚMEC NETÍN - NOV Ě 
 

Chybí vám také výrobky z farmy Němec Netín? 
 Nemusí. Pan Němec vám čerstvé mléčné výrobky 

přiveze až domů.  
Každé sudé úterý  kolem poledne.  

Stačí napsat SMS, e-mail: info@farmanemcova.cz, 
nebo zavolat na číslo 604 263 362 

 a domluvit si objednávku. 


