
     Zápis ze 21. jednání ZO Bory 22. 7. 2020 v 19. 00 hod. 

Přítomni: Ing. Dostálová Lucie, Vávra Pavel, Kujalová Jana, Večeřa Luděk, Dostál Jan, Vávra 
Aleš, Kaštanová Veronika., Mgr. Chalupa Martin, Ing. Necidová Mária 
 
Omluveni: Doležal P., Kovář K., Vala M., Kotačka L., Viliš P. 
Nepřítomní: Špaček M. 
 
Hosté:  
 
1. Zahájení zasedání:  

Pozvánka na toto jednání byla včas vyvěšena, materiály k jednání byly členům ZO zaslány 
v elektronické podobě. Jednání zahájila starostka obce v 19.00 hod.  
Počet přítomných zastupitelů obce je ve chvíli zahájení 9. Jednání je usnášeníschopné. 

 
Usnesení č. 1/21 ZO: ZO vzalo na vědomí zahájení zasedání. 
 
2. Ověřovatelé zápisu: 
      Návrh starostky: Kaštanová V., Dostál J. 
 
Hlasování:  
Pro:  9     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 2/21 ZO: ZO schválilo ověřovatele zápisu Kaštanovou V. a Dostála J. 
 
3. Schválení programu jednání: 
 

1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulých RO 
5. Kontrola usnesení z minulého ZO 
6. Rozpočtové opatření č. 4/2020 
7. Výběrové řízení „Technická infrastruktura, lokalita „Na Sádkách“ 
8. Výběrové řízení „Veřejné hřiště v Borech“ 
9. Žádosti 
10. Různé 
11. Závěr 

Starostka navrhla hlasovat o schválení programu jednání ZO. 
 
Hlasování:  
Pro:  9     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 3/21 ZO: ZO schválilo program jednání. 
 
Dostavil se Vala M., počet přítomných členů ZO je 10. 



 

4. Kontrola usnesení z jednání RO. 
      Místostarosta přečetl usnesení z jednání RO ze dne 25.6. a 2.7.2020. 
      K usnesení nebyly žádné dotazy ani připomínky. 
 
Usnesení č. 4/21: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání RO ze dne 25.6. a 2.7.2020. 
     
5. Kontrola usnesení z jednání ZO: 

Místostarosta přečetl usnesení z jednání ZO ze dne 25.6.2020. 
      K usnesení nebyly žádné dotazy ani připomínky. 
 
Usnesení č. 5/21 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání ZO ze dne 25.6.2020. 
 
6. Rozpočtové opatření č. 4/2020 
    Starostka navrhla hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 4/2020 ve výši 221.528,- 
    Kč. 
 
Hlasování:  
Pro:   10    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 6/21 ZO: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2020 ve výši 221.528,- Kč. 
Příloha č. 1-RO č. 4/2020 
 
Dostavil se Viliš P., počet přítomných členů ZO je 11. 
  
7. Výběrové řízení „Technická infrastruktura, lokalita „Na Sádkách“ 
    Starostka: přihlásilo se 10 zájemců, ceny od byly 6.880.000,- Kč do 10.380.000,- Kč bez 
    DPH. Bylo vysoutěženo 67 % z plánovaného rozpočtu na stavbu. Nejvýhodnější nabídku 
podala firma VHS stavby a.s. Jihlava. Požadovali jsme po nich doplnění žádosti-vysvětlení 
korunových položek pažení. Firma má výborné reference, doplnili požadované informace a 
dodali veškeré doklady.  
Ing. Necidová M.: počítají s tím, že je tady tvrdo, tak pažení nebudou moc používat. 
Vávra A.: nebo mají pažení započítané v jiné nákladové položce. 
Vala M.: jak se bude řešit dešťová kanalizace za zahradami, které sousedí s lokalitou, která 
bude zasíťována? Budu rád, kdybych to mohl při této stavbě vyřešit. 
Starostka: Ano, cena za pažení je započtena v jiných položkách. Oslovím majitele sousedních 
parcel, zda by se nechtěli napojit na vlastní náklady pro případ, že by na jejich zahradách do 
budoucna uvažovali o výstavbě rodinných domů. Firma jim dá cenovou nabídku.  
Ing. Necidová M.: není to povinnost stavebníka se napojit na dešťovou kanalizaci, nějaká voda 
musí zůstat na pozemku majitele, řešení je např. retenční nádrž. 
Starostka: navrhuji hlasování o schválení vítězné nabídky od VHS stavby a.s. Jihlava 
 
Hlasování:  
Pro:  11   Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 7/21 ZO: ZO schválilo na základě výsledku výběrového řízení a doporučení 
                                    hodnotící komise dodavatele stavby pro akci „Technická infrastruktura, 
                                    lokalita „Na Sádkách“ firmu VHS stavby a.s. Jihlava.    



 

8. Výběrové řízení „Veřejné hřiště v Borech“ 
    Starostka: paní učitelky z MŠ si vybraly hrací prvky na hřiště. Nabídky pro dodání těchto 
    hracích prvků poslaly tři firmy. Nejnižší cenu nabídla firma HRAS-zařízení hřišť, s.r.o. 
Havířov za cenu 604.000,- Kč včetně DPH. Navrhuji hlasování o schválení vítězného 
dodavatele hracích prvků firmu HRAS-zařízení hřišť, s.r.o. 
 
Hlasování: 
Pro:  11    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 8/21 ZO: ZO schválilo dodavatele herních prvků pro „Veřejné hřiště v Borech“  
                                    firmu HRAS-zařízení hřišť, s.r.o. 
 
 
9. Žádosti 
      Starostka: schvalovali jsme podání žádosti na konektivita ZŠ. Ve studii proveditelnosti a v 
      žádosti budou úpravy. Podmínkou pro podporu konektivity je bezbariérovost školy, proto 
se plánuje nákup schodolezu a výměnu lina a zabudování rozvodů do podlahy v počítačové 
učebně. Toto doplnění bude pí Tužinská a ředitel ZŠ nejdříve konzultovat na IROPu, zda 
naplňuje podmínky podpory. Administrativa této žádosti bude stát 20.000,- Kč. Jsou to 
uznatelné náklady. Navrhuji hlasování o schválení úprav studie proveditelnosti pro žádost 
konektivita pro ZŠ Bory. 
 
Hlasování: 
Pro:    11    Proti:     Zdržel se:  
Usnesení č. 9/21 ZO: ZO schválilo doplnění studie proveditelnosti pro žádost o dotaci 
                                    konektivita pro ZŠ Bory. 
 
 
10. Různé 
      a) prodej p. č. st. 129, o výměře 441 m2, k. ú HB za cenu 600,- Kč. 
Starostka: prodej této parcely se protahuje z důvodu, že kupující nechtěla přistoupit na naši 
                 požadovanou cenu za m2. 500,- Kč se jí zdálo moc, nechala si vypracovat posudek, 
kde byla stanovena cena asi 300,- Kč/ m2. Nechali jsme se v této věci zastupovat advokátem, 
ten jí zaslal dopis a informoval ji o tom, že máme koupěchtivého zájemce a nabízí nám cenu 
600,- Kč/m2. Teď to vypadá, že paní přistoupí na nabízenou cenu 600,- Kč/m2. Navrhuji 
hlasování o souhlasu, že p. č. st. 129, o výměře 441 m2, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří, k. ú HB bude prodána za cenu 600,- Kč/m2 včetně DPH-osvobozeno od DPH. 
 
Hlasování: 
Pro: 11     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č.  10a/21 ZO: ZO schválilo prodej p. č. st. 129, o výměře 441 m2, druh pozemku 
                                         zastavěná plocha a nádvoří, k. ú HB za cenu 600,- Kč/m2 včetně DPH- 
                                         osvobozeno od DPH. 
 
    



 

    b) použití znaku obce na uvítací cedule při vjezdu do obce 
Starostka: RO schválila nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci. Z tohoto 
                 důvodu jsem nechala zdarma zpracovat návrhy pro uvítací cedule při vjezdu do obce, 
na kterých bude i upozornění na tento zákaz. Na cedulích je znak obce. Navrhuji hlasování o 
schválení užití znaku obce na uvítacích cedulích, které budou při vzejdu do obce. 
 
Hlasování: 
Pro:  11                                               Proti:                                         Zdržel se: 
Usnesení č. 10b/21 ZO: ZO schválilo užití znaku obce na uvítacích cedulích, které budou při 
                                        vjezdu do obce. 
 
        c) výběr uvítací cedule 
Starostka: smaltovaná cedule stojí 8-10 tisíc a budeme potřebovat 4 kusy. Oslovila jsem 
                 reklamní agenturu, která udělal návrhy těchto cedulí a nabídla jejich výrobu na folii, 
která má životnost zaručenou 8 let, ale prý vydrží i 10 let. Cena cedulí s touto fólií by byla cca 
1.000,- Kč/ kus. Zde vidíte návrhy cedulí a je na nás, abychom vybrali jednu variantu, která se 
Vám líbí. Navrhuji hlasování o schválení uvítací cedule v barvách zelená s bílým textem.  
 
Hlasování: 
Pro: 11     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 10c/21 ZO: ZO chválilo uvítací cedule v barvách zelená s bílým textem. 
 
 
11. Závěr 
      Starostka ukončila jednání ZO v 20.00 hodin. 
 
 
Zapsala: Dvořáková Libuše 
 
 
Ověřovatelé zápisu:              Kaštanová Veronika  ________________________________ 
                                        

    
                  Dostál Jan            ________________________________  
 
 
  

Místostarosta obce – Pavel Vávra                 ______________________________ 
 

 
Starostka obce – Ing. Lucie Dostálová          ______________________________ 
 
 
 



 

 


