
     Zápis ze 22. jednání ZO Bory 10. 9. 2020 v 19. 00 hod. 

Přítomni: Ing. Dostálová Lucie, Vávra Pavel, Kujalová Jana, Večeřa Luděk, Kaštanová 
Veronika., Ing. Necidová Mária, Kovář K., Vala M., Viliš P., Špaček Milan 
 
Omluveni: Vávra A., Doležal P. 
Nepřítomní: Chalupa M., Dostál J., Kotačka L. 
 
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 10. Jednání je usnášeníschopné. 

 
Usnesení č. 1/22 ZO: ZO vzalo na vědomí zahájení zasedání. 
 
2. Ověřovatelé zápisu: 
      Návrh starostky: Špaček M, Ing. Necidová M. 
 
Hlasování:  
Pro: 8     Proti:   Zdržel se: Špaček M., Ing. Necidová M. 
Usnesení č. 2/22 ZO: ZO schválilo ověřovatele zápisu Špačka M. a Ing. Necidovou M. 
Dostavil se Mgr. Chalupa M., počet přítomných členů ZO je 11. 
 
3. Schválení programu jednání: 
 

1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulé RO 
5. Kontrola usnesení z minulého ZO 
6. Rozpočtové opatření č. 5/2020 
7. FMP 
8. Koupě požárního automobilu 
9. Výtah-Bory, mobilita 
10. Chodníky DB, HB 
11. Žádosti 
12. Různé 
13. Závěr 

Starostka navrhla hlasovat o schválení programu jednání ZO. 
 
Hlasování:  
Pro: 11     Proti:    Zdržel se: 



 

Usnesení č. 3/22 ZO: ZO schválilo program jednání. 
Dostavil se Kotačka L., počet přítomných členů ZO je 12. 
 
4. Kontrola usnesení z jednání RO. 
      Místostarosta přečetl usnesení z jednání RO ze dne 20.8.2020. 
      Starostka: Kdyby to někdo chtěl vysvětlit, tak kapacita družiny je 30 dětí. Od září 2021 
bude navýšena na 50 dětí. Zřizovatel musí zajistit mzdy pro dalšího družináře. Ředitel ZŠ se 
zavázal, že úhrada nákladů na mzdy bude financována z fondu odměn ZŠ. 
Vala M.: a děti se do jedné třídy vejdou? 
Starostka: děti budou rozděleny do více skupin ve více třídách. 
 
Usnesení č. 4/22: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání RO ze dne 20.8.2020. 
Dostavil se se Dostál J., počet přítomných členů ZO je 13. 
   
5. Kontrola usnesení z jednání ZO: 

Místostarosta přečetl usnesení z jednání ZO ze dne 22.7.2020. 
      K usnesení nebyly žádné dotazy ani připomínky. 
 
Usnesení č. 5/22 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání ZO ze dne 22.7.2020. 
 
 
6. Rozpočtové opatření č. 5/2020 
    Starostka navrhla hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 5/2020 ve výši 3.610.347,- 
    Kč. 
 
Hlasování:  
Pro:13      Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 6/22 ZO: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020 ve výši 3.610.347,- Kč. 
Příloha č. 1-RO č. 5/2020 
 
  
7. FMP 
    Starostka: v jarní výzvě jsme rozdali z FMP 25.000,- Kč pro podzimní výzvu se nám sešly 
žádosti o 1.700,- Kč více. Takže můžeme příspěvky pokrátit nebo navýšíme rozpočet pro FMP. 
Přimlouvala bych se pro navýšení rozpočtu, protože opět začínají různá omezení kvůli 
Coronaviru a není jisté, zda se budou moci všechny plánované akce uskutečnit. 
Kaštanová V.: LNB žádá o 5000,- Kč, ale už teď víme, že se vejdeme do 3000,- Kč, 
pravděpodobně budeme peníze vracet. 
 
    a) Mikulášský volejbalový turnaj-žadatelka Jindřiška Kavalcová, částka 3.000,- Kč 
 
Hlasování:  
Pro: 13    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 7a/22 ZO: ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 3.000,- Kč pro akci Mikulášský 
                                      volejbalový turnaj. 



 

 
     b) Mikulášský fotbalový turnaj-žadatel TJ Družstevník, částka 2.500,- Kč 
 
Hlasování:  
Pro: 13    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 7b/22 ZO: ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 2.500,- Kč pro akci Mikulášský 
                                      fotbalový turnaj. 
 
     c) Drakiáda-žadatelka Ing. Lucie Dostálová, částka 1.200,- Kč 
 
Hlasování:  
Pro: 13    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 7c/22 ZO: ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 1.200,- Kč pro akci Drakiáda.  
 
      d) Dožínková pouť-žadatelka MVDr. Marková Růžena, částka 3.000,- Kč 
 
Hlasování:  
Pro: 13    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 7d/22 ZO: ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 3.000,- Kč pro akci Dožínková 
                                      pouť. 
 
       e) Svatomartinský průvod-žadatel LNB, částka 5.000,- Kč 
 
Hlasování:  
Pro: 13    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 7e/22 ZO: ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 5.000,- Kč pro akci Svatomartinský 
                                     průvod. 
 
      f) Předsilvestrovský turnaj ve stolním tenise-žadatel TJ Družstevník, částka 5.000,- Kč 
 
Hlasování:  
Pro: 13    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 7f/22 ZO: ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 5.000,- Kč pro akci Předsilvestrovský 
                                    turnaj ve stolním tenise. 
 
       g) Podzimní zájezd Klubu dobré pohody-žadatelka Křížová Blanka, částka 4.000,- Kč 
 
Hlasování:  
Pro: 13    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 7g/22 ZO: ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 4.000,- Kč pro akci Podzimní zájezd 
                                     Klubu dobré pohody. 
 
 
 



 

h) Florbalový turnaj středoškoláků-žadatelka Mgr. Jurková Zuzana, částka 3.000,-  
     Kč. 
 

Hlasování: 
Pro: 13    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 7h/22 ZO: ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 3.000,- Kč pro akci Florbalový 
                                      turnaj středoškoláků. 
 
8. Koupě požárního automobilu 
    Starostka: předám slovo Luďkovi Večeřovi, on o koupi automobilu poví více informací. 
Večeřa L.: vloni obec žádala SDH ve Žďáře nad Sázavou o vyřazenou tatru, ale neuspěli jsme, 
potom jsme chtěli tatru z Bystřice nad Pernštejnem, ta by byla zdarma, ale opravy by nás stály 
cca 1-1,5mil. Kč. Uvažujeme o koupi ojetého automobilu v dobrém technickém stavu. Odhad 
ceny -speciálního požárního cisternového automobilu MAN, který bychom chtěli je cca 
2.100.000,Kč.  Sbor by oslovil podnikatele a drobné živnostníky o dary na tento automobil. 
Chtěli bychom, kdyby přispěla obec a zbytek doplatíme my hasiči. Naše jednotka je kategorie 
5 a obec bohužel na takové auto dotaci nemá šanci dostat. 
Viliš P.: co uděláte se starým autem? 
Večeřa L.: to bychom chtěli prodat, prodejní ceny takových starých aut se pohybují okolo 
20.000-30.000,- Kč.  
Kaštanová V.: a nepřemýšlíte, že byste přešli z pětky do vyšší kategorie? 
Večeřa L.: pětka zůstaneme, ale počítáme s tím, že bychom si zvýšili obvod pro zásah, nejprve 
se musíme s autem naučit pracovat. Dovybavit si auto např. dýchacími přístroji, ale nejdříve se 
musíme také nechat proškolit, jak s nimi pracovat.  

a) Starostka: navrhuji hlasovat o schválení, že obec Bory zakoupí cisternový požární 
automobil zn. Man. 

 
Hlasování: 
Pro: 13     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 8a/22 ZO: ZO schválilo zakoupení cisternového požárního automobilu zn. MAN. 
 

b) Starostka: po přijetí všech přislíbených darů by podíl obce byl 200.000,- Kč. Navrhuji 
hlasovat o schválení příspěvku od obce pro zakoupení tohoto automobilu ve výši 
200.000,- Kč. 

 
Hlasování: 
Pro: 13     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 8b/22 ZO: ZO schválilo podíl obce Bory na zakoupení cisternového požárního 
                                     automobilu zn. MAN ve výši 200.000,-Kč. 
 
 
 
 
 



 

9. Výtah-Bory, mobilita 
    Starostka: když chceme výtah, tak musíme splnit tyto body-zajistit general mobility obce, 
zajistit záměr bezbariérových tras a podat žádost o dotaci (min. pro místní rozvoj poskytuje 50 
%, min. kultury 70 %). 
Byla jsem osobně s Ing. Gregarem na Úřadu vlády, který schvaluje vybudování výtahu. General 
mobility je již zpracovaný a na úřadu vlády jsme absolvovali konzultace návrhu bezbariérové 
trasy od ZŠ k OÚ a projektové dokumentace. 
Bezbariérové trasy musí být přizpůsobeny nejen pro vozíčkáře, ale i např.pro slabozraké a 
kočárky. V budově je obecní knihovna a zasedací místnost/společenská místnost. Takto 
můžeme získat dotaci od min. kultury, která je vyšší. Po schválení bezbariérové trasy se podá 
žádost. Cenovou nabídku na vypracování Záměru bezbariérové trasy č. 1 ve výši 55.000,- Kč 
bez DPH nám zaslal pan Hrádek. Zaslala jsem Vám ji s pozvánkou na ZO. Dotace zaplatí 70 
% nákladů na vybudování výtahu i úpravy sociálek v patře plus venkovní úpravy pro 
vybudování výtahu. Dále se bude muset upravit parkoviště, musí tam být dvě místa pro 
vozíčkáře a dvě místa pro maminky s kočárky. Další menší parkoviště bychom vybudovali pod 
budovou cca 5 míst. Zpracovaný záměr se musí podat nejpozději 9.10.2020. 
Starostka: navrhuji hlasovat o schválení cenové nabídky pana Hrádka na vypracování Záměru 
bezbariérové trasy č. 1 ve výši 55.000,- Kč bez DPH 
 
Hlasování: 
Pro: 12     Proti:     Zdržel se: Kotačka L. 
Usnesení č. 9/22 ZO: ZO schválilo cenovou nabídku pana Hrádka na vypracování Záměru 
                                    bezbariérové trasy č. 1 ve výši 55.000,- Kč bez DPH. 
 
 
10. Chodníky DB, HB 
      Starostka: myslela jsem, že budu mít nové informace k realizaci těchto projektů, ale nemám 
nic nového. Zatím není potřeba nic schválit nebo projednat. 
 
11. Žádosti 
      Nebyly podány žádné žádosti. 
 
12. Různé 
      a) Územní plán  
Starostka: změny v ÚP se připravují už asi 8 let a měl by být dokončen do půlky října. Všechny 
návrhy změn, které podali občané do tohoto plánu nebyly zapracovány. Některé námitky byly 
podány po stanovené lhůtě. Územní plánování ve VM navrhlo řešení – pořízení nového 
územního plánu. VM doporučuje pro zpracování ÚP Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., 
které připravuje PD pro většinu okolních obcí. Jejich cenová nabídka na pořízení nového ÚP je 
cca 242.000,- Kč. Stávající roky běžící změna už nevyhovuje aktuálním potřebám obce. 
Zrevidovali bychom plochy pro budoucí výstavbu rodinných domů, občanskou vybavenost a 
především zařadili pozemky, které byly v minulém ÚP vyškrtnuty. 



 

Viliš P.: jak to, že byly některé žádosti o změny podané pozdě. Byla snad podepsaná nějaká 
smlouva s projektantem, tam musí být stanovené lhůty, do kdy mají být návrhy podány a do 
kdy mají být zapracovány do územního plánu. 
Starostka: Námitky nebyly podány pozdě projektantem ale bývalým starostou obce. Co se týče 
pořízení nového ÚP, je potřeba, aby se tato informace dostala mezi lidi. Oznámit to ve 
zpravodaji, vyhlásit rozhlasem, aby se to lidé dověděli a mohli toto řešit. 
 

b) Cena dřeva 
Starostka: cena za palivové dřevo 400,- Kč/ m3 je moc. Cena je vypočítaná ze skutečných 
nákladů. Ale není žádný zájem. Žádali jsme o kompenzaci nákladů na těžbu, stát zaplatí 
oplocenku a sazenice a je vypsaná dotace na úpravu lesních cest. Takže nějakou kompenzaci 
dostaneme. 
Špaček M.: prodával bych za polovičku. 
Kotačka L.: navrhuji 250,- Kč, jít o celou polovičku z ceny dolů je moc. 
Starostka: navrhuji hlasování o schválení ceny za palivové dříví za 1prm 250,- Kč včetně DPH. 
 
Hlasování: 
Pro: 13     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 13b/22 ZO: ZO schválilo cenu palivového dřeva ve výši 250,- Kč/1prm včetně 
                                        DPH. 
 
      c) Rozpočet na rok 2021 
Starostka: chtěla bych příští rok vybudovat chodníky, výtah, drobné akce z POV, dobře se 
vysoutěžily sítě, chtěla bych minimálně začít nebo úplně vybudovat výletiště. Dotace přímo na 
výletiště nebo obdobné stavby prozatím nejsou, bylo by dobré vybudovat jej za vlastní 
prostředky. Projektovou dokumentaci řeší v této chvíli Rada obce s projektantem Ing. Řehořem. 
Viděli jsme již prvotní návrh, který jsme připomínkovali a projektant jej dle toho upravuje. 
Hlavní řád se nepovede, přípojky problém nebudou. 
 

 
Mgr. Chalupa M.: ve škole probíhá inventura školního majetku. Byla zrevidovaná knihovna a 
knihy bychom chtěli nabídnout k prodeji, ale inventura bude schválena později, nebude to bude 
vadit? 
Starostka: domluvíme se s paní účetní, aby to vše proběhlo správně účetně. 
 
Vala M.: kdy se bude předávat staveniště „Na Sádkách“? 
Starostka: už je předáno, v pondělí se začne budovat. Kontrolní dny budou každých 14 dnů. 
Dovedení přípojek k soukromým pozemkům se bude domlouvat přímo s dodavatelem stavby. 
 
Ing. Necidová M.: rybník na Cyrilově? 
Starostka: nevím, jak je realizace daleko. Naposledy nám bylo slíbeno na podzim a zatím se 
neozvali, zjistím to. 
 
 



 

13. Závěr 
 
      Starostka ukončila jednání ZO v 20.30 hodin. 
 
 
Zapsala: Dvořáková Libuše 
 
 
Ověřovatelé zápisu:      Špaček Milan  ________________________________ 
                                        

    
         Ing. Necidová Mária ________________________________  
 
 
  

 
Místostarosta obce – Pavel Vávra                 ______________________________ 
 

 
 
Starostka obce – Ing. Lucie Dostálová          ______________________________ 
 
 
 
 


