
 

    

Zápis z 36. schůze Rady obce konané 18.11.2020 v 19.00 hod. 

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

Omluven:  

Program: 

1. Zahájení  
2. Hasičské auto 
3. ZŠ-dar, odměny, MŠ 
4. Projektová dokumentace RD  
5. Les-vyžínání, frézování 
6. Zástavba „Na Sádkách“ 
7. Závěr 

 
Jednání: 

1. Jednání zahájila starostka v 19.00 hodin 
 

2. Hasičské auto 
Předložení nabídkové ceny na pořízení hasičského auta MAN ve výši 2.680.000, - Kč městu 
Velká Bíteš.  
 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 2/36 RO: RO schválila podání nabídkové ceny na pořízení hasičského auta MAN ve výši 
                                    2.680.000, - Kč.  
 

3. ZŠ-dar, odměny, MŠ 
 

a) Dar pro školu elektromagnet a generátor od pana xxx-schválení smlouvy 
 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 3a/36 RO: RO schválila darovací smlouvu s panem xxx-dar elektromagnetu a 
                                      generátoru ZŠ Bory. 
 

b) Odměny pro ředitele ZŠ Bory 
Za období 9-10/2020 bylo na odměny zaměstnancům ZŠ a MŠ Bory rozděleno xxx,- Kč.  
 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 3b/36 RO: RO schválila udělení odměny řediteli ZŠ a MŠ Bory ve výši xxx,- Kč za 
                                      období 9-10/2020. 
 
 
 
 
 



c) Za období 11/2020 bude na odměny zaměstnancům ZŠ a MŠ Bory rozděleno xxx,- Kč.  
 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 3c/36 RO: RO schválila udělení odměny řediteli ZŠ a MŠ Bory ve výši xxx,- Kč za 
                                      období 11/2020. 
 
 

d) Přerušení provozu MŚ Bory o vánočních prázdninách 23.12.2020-3.1.2021 z organizačních 
důvodů 

 
 
Usnesení č. 3d/36 RO: RO vzala na vědomí přerušení provozu MŠ Bory o vánočních prázdninách od  
                                       23.12.2020 do 3.1.2021 z organizačních důvodů. 
 
 

4. Projektová dokumentace RD 
p. č. 420/17, k. ú DB – žadatelé xxx a xxx 

a) stavba rodinného domu na p. č. 420/17, k. ú DB 
 
  Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 4a/36 RO: RO schválila stavbu rodinného domu na p. č. 420/17, k. ú DB dle předložené 
                                      projektové dokumentace. 
 

b) napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
 
  Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 4b/36 RO: RO schválila napojení stavby rodinného domu na p. č. 420/17, k. ú DB na 
                                      dopravní infrastrukturu dle předložené projektové dokumentace. 
 

c) napojení rodinného domu na inženýrské sítě 
 
  Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 4c/36 RO: RO schválila napojení stavby rodinného domu na p. č. 420/17, k. ú DB na 
                                      inženýrské sítě dle předložené projektové dokumentace. 
 
 

5. Les-vyžínání, frézování 
Po těžbě je nutné les připravit pro výsadbu stromků. Je nutné odstranit trávu, větve a pařezy. 
 
a) Po konzultacích s panem Petrem Koukalem je nutné v lese na Cyrilově vysíct přerostlou 

trávu ještě před zimním obdobím. 
 

Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 5a/36 RO: RO schválila oslovení firem/živnostníků na provedení úklidových prací a 
                                       vysečení trávy v obecním lese na Cyrilově. 
 

b) Nabídka firmy Obnova lesa s.r.o. na mulčování vykáceného lesního porostu 
 
      Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 5b/36 RO: RO schválila nabídku firmy Obnova lesa s.r.o. na mulčování cca 2 ha  
                                       vykáceného lesního porostu za 34.913, - Kč/1 ha bez DPH.  
 
 



6. Zástavba „Na Sádkách“ 
 
a) Vodovod 
b) Přípojka vodovodu Krejčí Stanislav 
c) Přípojkové skříně 
 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 6a/36 RO: RO doporučila zastupitelstvu obce ke schválení propojení vodovodního řádu Na 
                                     Sádkách se stávajícím hlavním řádem pomocí protlaku u pozemku p.č. 75/11,  
                                     k.ú Dolní Bory a vybudování nadzemního hydrantu u tohoto pozemku.  
 
Usnesení č. 6b/36 RO: RO schválila napojení pozemku p.č. 75/10, k.ú. Dolní Bory na hlavní řád 
                                       vodovodu pomocí protlaku. 
 
Usnesení č. 6c/36 RO: RO doporučila zastupitelstvu obce ke schválení pořízení plynoměrných a  
                                      elektroměrných skříní vlastníky stavebních pozemků v lokalitě Na Sádkách.  
 
 
 
 

 
 

7.  Závěr jednání ve 22.00 hod. 

 

 

 

 

Pavel Vávra     Ing. Lucie Dostálová 

     místostarosta obce    starostka obce 

 


