
    

Zápis z 33. schůze Rady obce konané 20.8.2020 v 19.00 hod. 

Přítomní: Lucie Dostálová, Aleš Vávra, Pavel Vávra, Karel Kovář 

Omluven: Kotačka Ladislav 

Program: 

        1. Zahájení 

        2. Projektová dokumentace RD 
        3. Nájmy pozemků 
        4. Odměna řediteli ZŠ 
        5. Navýšení kapacity školní družiny 
        6. Smlouva chodníky 
        7. Nájem kadeřnictví 
        8. Projektová dokumentace RD 
        9. Závěr 
 

Jednání:  

1. Jednání zahájila starostka v 19.00 hod. 

2. Projektová dokumentace stavby RD-žadatelé xxx a xxx. 

 
a) stavba rodinného domu na p. č. 75/30, k. ú DB 
 
  Hlasování: 4-0-0 
Usnesení č. 2a/33 RO: RO schválila stavbu rodinného domu na p. č. 75/30, k. ú DB dle předložené 
                                       projektové dokumentace. 
 
b) napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
 
  Hlasování: 4-0-0 
Usnesení č. 2b/33 RO: RO schválila napojení stavby rodinného domu na p. č. 75/30, k. ú DB na 
                                      dopravní infrastrukturu dle předložené projektové dokumentace. 
 
c) napojení rodinného domu na inženýrské sítě 
 
  Hlasování: 4-0-0 
Usnesení č. 2c/33 RO: RO schválila napojení stavby rodinného domu na p. č. 75/30, k. ú DB na 
                                      inženýrské sítě dle předložené projektové dokumentace. 
 

       
3. Nájmy pozemků: 

    a) žadatel xxx 

  Hlasování: 4-0-0 

Usnesení č. 3a/33 RO: RO schválila nájem p. č. 1098/1 k. ú DB, druh pozemku trvalý travní porost o 

                                      výměře 250 m2 do 31.12.2021. 

 

 

 



  
 
      b) žadatel xxx 

Hlasování: 4-0-0 

Usnesení 3b/33 RO: RO schválila prodloužení nájmu části p. č. 86/1, o výměře cca 150 m2, druh 

                                   pozemku orná půda, k. ú DB do 30.6.2021. 

4. Odměna řediteli ZŠ 

    V období 7-8/2020 bylo na odměny zaměstnancům ZŠ a MŠ bylo rozděleno xxx,- Kč. 

Hlasování: 4-0-0 

Usnesení č. 4/33 RO: RO schválila udělení odměny řediteli školy ve výši xxx,- Kč. 

 

5. Navýšení kapacity školní družiny 

    Minulá RO schválila navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Bory na 50 žáků s účinností od 

    1.9.2021. Zřizovatel se má zavázat, že zajistí financování zvýšené kapacity školní družiny za období 

9-12/2021 včetně výplat. Pokud krajský úřad nebude mít dostatečné finanční prostředky. V našem 

případě by se jednalo o cca 102.172,- Kč. Ředitel ZŠ se zavázal, že úhrada těchto nákladů bude z Fondu 

odměn. 

  Hlasování 4-0-0 

Usnesení č. 5/33 RO: RO schválila, že Obec Bory jako zřizovatel ZŠ a MŠ Bory zajistí financování 

                                    zvýšení kapacity školní družiny za období 9-12/2021, tedy včetně výplat za 

                                    12/2021 v lednu 2022.  

 

6. Smlouva chodníky 

    Pro vybudování chodníků podél silnice III/36049 na p. č. 1420, k. ú HB a podél silnice III/35425 na 

    p. č. 1140/1, k. ú DB, pozemky jsou v majetku Kraje Vysočina, je nutné sepsat smlouvu o budoucí 

    smlouvě o zřízení služebnosti. 

  Hlasování: 4-0-0 

Usnesení č. 6/33 RO: RO schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke 

                                   stavbě „Horní Bory, chodník podél sil. III/36049 a Dolní Bory, chodník podél 

                                   sil. III/35425-VO“ 

 

7. Nájem kadeřnictví 

    Z důvodu rekonstrukce školních toalet v budově Obecního úřadu, byl omezen provoz kadeřnictví. 

  Hlasování: 4-0-0 

Usnesení č. 7/33 RO: RO schválila prominutí nájmu a platby za teplo za měsíc 8/2020 z důvodu 

                                    omezení provozu kadeřnictví. 

 

 

 

 



  
 
8. Projektová dokumentace přípojka splaškové kanalizace z p. č. 420/21, k. ú DB 

  Hlasování: 4-0-0 

Usnesení č. 8/33 RO: RO schválila napojení přípojky splaškové kanalizace z p. č. 420/21, k. ú DB do 

                                    obecního hlavního řádu dle předložené projektové dokumentace.  

     

 

9. Závěr jednání ve 21.00 hod. 

 

 

 

 

Pavel Vávra     Ing. Lucie Dostálová 

     místostarosta obce    starostka obce 


