
 

    

Zápis z 37. schůze Rady obce konané 9.12.2020 v 18.00 hod. 

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

Omluven: Kotačka Ladislav 

Program: 

1. Zahájení 
2. ZŠ návrh rozpočtu, rozpočtový výhled 
3. Sleva na nájmu-nouzový stav 
4. Nájmy pozemků-prodloužení nájmů 
5. Stanovení výše poplatku za odpad organizacím působícím v obci 
6. Směrnice 
7. Celková rekonstrukce KD 
8. Závěr 

 
Jednání: 

1. Jednání zahájila starostka v 18.00 hodin 
 

2. ZŠ návrh rozpočtu, rozpočtový výhled 
 

Hlasování: 4-0-0 
Usnesení č. 2a/37 RO: RO schválila návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Bory pro rok 2021. 
 
 Hlasování: 4-0-0 
Usnesení č. 2b/37 RO: RO schválila návrh střednědobého výhledu ZŠ a MŠ na roky 2021-2024. 
 

3. Sleva na nájmu-nouzový stav 
Žádost xxx o zrušení placení nájmu za provozovnu kadeřnictví v trvání vládního zákazu 
činnosti kadeřnictví od 22.10.2020 do 3.12.2020. 
 
Hlasování: 4-0-0 

Usnesení č. 3/37 RO: RO schválila prominutí platby za nájem a teplo v provozovně kadeřnictví za 
                                    období trvání vládního zákazu činnosti kadeřnictví od 22.10. do 3.12.2020. 
 

4. Nájmy pozemků-prodloužení nájmů 

      a) žadatelka-xxx, p. č. 96/1, k. ú DB o výměře cca 100 m2. 
 
  Hlasování: 4-0-0 
Usnesení č. 4a/37 RO: RO schválila zveřejnění záměru o prodloužení nájmu části p. č. 96/1, o výměře 
                                      cca 100 m2 druh pozemku orná půda, k. ú DB. 
 

b) žadatel xxx, p. č. 25/6, k. ú DB o výměře cca 50 m2. 
 
  Hlasování: 4-0-0 



Usnesení č. 4b/37 RO: RO schválila zveřejnění záměru o prodloužení nájmu části p. č. 25/6, o výměře 
                                     cca 50 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú DB. 
 

c) žadatel xxx, p. č. 1105/12, k. ú DB o výměře cca 50 m2. 
 

  Hlasování: 4-0-0 
Usnesení č. 4c/37 RO: RO neschválila zveřejnění záměru o prodloužení nájmu části p. č. 1105/12, o 
                                       výměře cca 50 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú DB. 
 
Usnesení č. 4d/37 RO: RO pověřila starostku, aby zajistila vyklizení p. č. 1105/12 z důvodu budování  
                                       chodníku na tomto pozemku. 
 

e) žadatel xxx, p. č. 96/1, k. ú DB o výměře cca 70 m2. 
 
  Hlasování: 4-0-0 
Usnesení č. 4e/37 RO: RO schválila zveřejnění záměru o prodloužení nájmu části p. č. 96/1, o výměře 
                                      cca 70 m2, druh pozemku orná půda, k. ú DB. 
 
 

5. Stanovení výše poplatku za odpad organizacím působícím v obci 
 

Hlasování: 4-0-0 
Usnesení č. 5/37 RO: RO schválila výši poplatků za odpad pro organizace v obci pro rok 2021 
                          takto:  

- Tříděný odpad: 1.400, - + DPH 
- Komunální odpad:  1.860,- + DPH za popelnici o objemu 110 l 

                        2.740, - + DPH za popelnici o objemu 240 l 
 
 

6. Směrnice 
 
a) Účetnictví a oběh účetních dokladů 2021 

 
 Hlasování: 4-0-0 
Usnesení č. 6a/37 RO: RO schválila Směrnici Účetnictví o oběh účetních dokladů 2021 
 
b) Účtování dlouhodobého majetku a zásob a provedení inventarizace 
 
 Hlasování: 4-0-0 
Usnesení č. 6b/37 RO: RO schválila Směrnici Účtování dlouhodobého majetku a zásob a 
                                       provedení inventarizace. 

 
 
 

7.  Celková rekonstrukce KD 

V důsledku proticovidových opatření zřejmě klesnou obcím v příštím roce příjmy, další 

připravované dotační tituly na vybudování chodníků a odstranění bariér ve veřejných 

budovách byly vypsány v jiných termínech než v předešlých letech, je nutné rozhodnout, zda 

neodložit plánovanou rekonstrukci KD.  

 

  
Hlasování: 4-0-0 



Usnesení č. 7a/37 RO: RO schválila odložení celkové rekonstrukce KD.  
 
 Hlasování: 4-0-0 

      Usnesení č. 7b/37 RO: RO schválila, že žádosti o dotace do dotačního titulu MMR – 
                                            Rekonstrukce a přestavba veřejných budov obec v letošním roce 
                                            nepodá.  
 

 
8. Závěr jednání ve 22.00 hod. 

 

 

 

 

Pavel Vávra     Ing. Lucie Dostálová 

     místostarosta obce    starostka obce 

 


