
Zápis ze 25. jednání ZO Bory 28.12.2020 v 18.00 hod. 

Přítomni: Ing. Dostálová Lucie, Vávra Pavel, Kovář Karel, Večeřa Luděk, Kujalová Jana, Viliš 
Petr, Vávra Aleš, Dostál Jan, Ing. Necidová Mária, Vala Marian, Kaštanová Veronika, Kotačka 
Ladislav, Doležal Petr 
Přítomni distančně: Mgr. Chalupa Martin, Špaček M.-připojil se později 
Omluveni:  
Neomluveni:  
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 18.30 hodin z důvodu technických 
potíží s distančním připojením. 
Počet přítomných zastupitelů obce je ve chvíli zahájení 14. Jednání je usnášeníschopné. 

        
Usnesení č. 1/25 ZO: ZO vzalo na vědomí zahájení zasedání. 
 
2. Ověřovatelé zápisu: 
Návrh starostky: Kotačka L. a Kaštanová V. 
 
Hlasování:  
Pro: 12    Proti:   Zdržel se: Kotačka L, Kaštanová V. 
Usnesení č. 2/25 ZO: ZO schválilo ověřovatele zápisu Kotačka Ladislav a Kaštanová Veronika. 
 
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. 8/2020 
7. Schválení rozpočtu 2021 
8. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 
9. Podání žádosti o dotaci chodníky DB a HB 
10. Žádosti 
11. Různé 
12. Závěr 

Starostka navrhla hlasovat o schválení programu jednání ZO. 
 
Hlasování:  
Pro: 14    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 3/25 ZO: ZO schválilo program jednání. 



 

Připojil se Špaček Milan, počet přítomných členů ZO je 15. 
 
4. Kontrola usnesení z jednání RO. 

Místostarosta přečetl usnesení z jednání RO ze dne 9.12. a 15.12.2020. 
Vala M.: cena popelnic je pro spolky? 
Starostka: pro firmy např. Zemas, Jednota, Colas, ZŠ 
Starostka: řešili jsme rekonstrukci KD, termín pro podání žádosti byl do 21.12., nestihli 
bychom to, nejsou jisté příjmy od státu, nezvládli bychom to ufinancovat, projekt je 
připraven, stavební povolení je vydané a má platnost dva roky. Rozhodli jsme akci KD 
odložit. Na výtah a chodníky je získání dotací jistější a míra podpory vyšší. Nyní jsou 
přislíbené kompenzace za výpadky příjmů, třeba to bude lepší, tak bychom mohli KD 
zahájit příští rok. 
 

Usnesení č. 4/25 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání RO ze dne 9.12. a 15.12.2020. 
 
 
5. Kontrola usnesení z jednání ZO: 

Místostarosta přečetl usnesení z jednání ZO ze dne 26.11.2020. 
      K usnesení nebyly žádné dotazy ani připomínky. 
 
Usnesení č. 5/25 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání ZO ze dne 26.11.2020. 
 
6.   Rozpočtové opatření č. 8/2020 
      Starostka podala vysvětlení k jednotlivým položkám rozpočtového opatření. 
      Starostka navrhla hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 8/2020 ve výši 279.000, -  
      Kč. 
 
Hlasování:  
Pro: 15    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 6/25 ZO: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8/2020 ve výši 279.000, - Kč. 
Příloha č. 1-RO č. 8/2020 
 
7.   Schválení rozpočtu 2021 

Starostka: došlo k navýšení rozpočtu ve výdajích pro sportovce o 20.000, - Kč, FMP o 
5.000, - Kč, snižují se výdaje na KD o 25.000, - Kč. Přebytek z minulých let se snižuje o 
1.750 tis. Kč a zároveň se zvyšují dary pro hasiče o 450 tis. Kč a DPH o 1300 tis. Kč. 
Celková výše rozpočtu se nemění a zůstává shodná s návrhem ve výši 36.542.100, - Kč. 
Návrh rozpočtu byl zveřejněn, dostali jste ho s pozvánkou. Jsou nějaké dotazy nebo 
připomínky k návrhu rozpočtu? Navrhuji tedy hlasovat o schválení rozpočtu pro rok 2021. 
 

Hlasování:  
Pro:  15   Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 7/25 ZO: ZO schválilo rozpočet pro rok 2021 ve výši 36.542.100, - Kč. 
Příloha č. 2-rozpočet 2021 
 



 

 
8. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 
    Starostka: nedopatřením vám návrh nebyl zaslán, ale každému jsem vám to vytiskla, můžete 
    se kouknout. Máte dotazy k plánu financování? Připravila ho firma Provod. Navrhuji 
hlasování o schválení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací. 
 
Hlasování: 
Pro: 13    Proti:   Zdržel se: Špaček M., Mgr. Chalupa M. 
Usnesení č. 8/25 ZO: ZO schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.  
Příloha č. 3-plán financování 
 
9.    Podání žádosti o dotaci chodníky HB a DB 
       Starostka: přišlo nám rozhodnutí o povolení stavby chodníků v HB a DB. 12.500.000, - Kč 
       bude rozpočet na obě akce. Navrhuji hlasování o souhlasu s podáním žádosti o dotaci na 
vybudování chodníků v HB a DB a dále, že administrátorem výběrového řízení na tuto akci 
bude Ing. Tužinská. 
  

a) Schválení podání žádosti pro DB 
Hlasování: 
Pro: 15    Proti:     Zdržel se: 
Usnesení č. 9a/25 ZO: ZO schválilo podání žádosti o dotaci na vybudování chodníků v DB. 
 

b) Schválení podání žádosti pro HB 
Hlasování: 
Pro: 15    Proti:     Zdržel se: 
Usnesení č. 9b/25 ZO: ZO schválilo podání žádosti o dotaci na vybudování chodníků v HB. 
 

c) schválení smlouvy s Ing. Tužinskou pro administraci výběrového řízení. 
Hlasování: 
Pro: 15    Proti:     Zdržel se: 
Usnesení č. 9c/25 ZO: ZO schválilo smlouvu s Ing. Tužinskou pro administraci výběrového 
                                      řízení na vybudování chodníků v HB a DB. 
Příloha č. 4-smlouva 
 

 
10. Žádosti 
      Nebyly podány žádné žádosti. 
 
11. Různé 
Starostka: do emailu mi přišel návrh na doplacení PD k výtahu, jedná se o projektovou 
dokumentaci, kterou zpracovává Ing. Gregar. Pošlu vám ji, abyste si ji do dalšího ZO mohli 
prostudovat. 
 



 

Viliš P.: jak to vypadá s odpracovanými hodinami, které byly nařízeny jako náhrada škody, 
kterou obci způsobili pachatelé vyloupením místní hospody? 
Starostka: jeden z nich si vše odpracoval u druhého chybělo 10,5 hodin. Toto jsme sdělili 
Probační a mediační službě. Co bude s mladíkem dál, nevím. 
 
Viliš P.: jak to vypadá s evidencí zabraných pozemků bez nájmu? 
Vala M.: do dvou týdnů to bude snad hotové. Rozepíšu, co jsem zjistil a přidám k tomu 
komentáře. 
 
Kotačka L.: navrhuji, aby se příští ZO konala v pátek. 
Kovář K.: já bych se také přimlouval za pátek. 
Starostka: dobře můžeme to zkusit. Myslela jsem, že pátky večer už jsou víkendy, kdyby někdo 
třeba chtěl někam odjet a podobně. 
Mgr. Chalupa M.: za mě kterýkoliv den, jen ne pátek. 
 
Kaštanová V.: cesta k Mlejňáku teď je zmrzlá, tak to není tak špatné, ale jinak je ta cesta hrozná, 
bylo by dobré ji opravit. Jsou tam nové tabule naučné stezky, určitě tam projde hodně lidí. 
Starostka: minule jsme to tady řešili, budou snad nějaké dotace, ale určitě se počítá s opravami 
cest. Cesty jsou obecní využívají je všichni, ale v současnosti je ničí soukromníci těžbou dřeva. 
Těžká technika, vyvážečky a samozřejmě ne všichni jsou ochotni cesty opravovat na vlastní 
náklady. 
 
Starostka: děkuji vám za celoroční podporu a spolupráci. Přeji vám hodně zdraví. 
 
12. Závěr 
 
Starostka ukončila jednání ZO v 20.00 hodin. 
 
Zapsala: Dvořáková Libuše 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Kaštanová V.  ________________________________ 
 

 
       Kotačka L.     ________________________________  
 

  
Místostarosta obce – Pavel Vávra      ______________________________ 
 

 
Starostka obce – Ing. Lucie Dostálová______________________________ 
 
 
 


