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Usnesení z 23. jednání ZO Bory dne 22.10.2020 

Zastupitelstvo obce: 

I. Vzalo na vědomí: 
Usnesení č. 1/23 ZO: ZO bere na vědomí zahájení zasedání. 
Usnesení č. 4/23 ZO: ZO bere na vědomí usnesení z jednání RO ze dne 30.9.2020. 
Usnesení č. 5/23 ZO: ZO bere na vědomí usnesení z jednání ZO ze dne 10.9.2020. 
 
 

II. Schválilo: 
Usnesení č. 2/23 ZO: ZO schvaluje ověřovatele zápisu Večeřa Luděk, Viliš Petr 
Usnesení č. 3/23 ZO: ZO schvaluje program jednání. 
Usnesení č. 6/23 ZO: ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 62020 ve výši 1.473.600, - Kč. 
Usnesení č. 7a/23 ZO: ZO schvaluje pověření starostky k provádění jednotlivých rozpočtových  
                                      opatření do výše 100 tis. Kč měsíčně do konce roku 2020. 
Usnesení č. 7b/23 ZO: ZO schvaluje pověření rady k provádění jednotlivých rozpočtových 
                                      opatření do výše 3mil. Kč měsíčně do konce roku 2020. 
Usnesení č. 8a/23 ZO: ZO schvaluje koupi pozemků část parc.č.st.32/1, část parc.č.st.32/2, část 
                                      parc.č.st.33/2, část parc.č.st.38/1, část parc.č.st.48 v k. ú. Dolní Bory na 
                                      vybudování chodníků za 150,- Kč za m2. 
Usnesení č. 8b/23 ZO: ZO schvaluje podmínky dané současnou majitelkou par. č. st 66 v k. ú. 
                                      Dolní Bory ke koupi části pozemku parc. č. st 66 v k. ú. Dolní Bory od pí. 
                                      xxx o výměře asi 3 m2 za cenu 150,- Kč za m2 a to: 

1. bude mít právo neomezeného užívání obecního pozemku před stávajícím přístřeškem nebo 
budoucí stavbou na pozemku parc. č. 66 v k. ú. Dolní Bory 

2. v případě následného prodeje nebo darování tohoto pozemku jinému vlastníkovi bude tato 
dohoda stále v platnosti, přenesena na budoucího vlastníka nemovitosti nebo obdarovaného 

3. při zimní údržbě zabezpečované smluvní firmou nebo zaměstnanci obecního úřadu Bory se 
nebude provádět rozhrnování sněhu směrem ke stávajícímu přístavku, ale směrem od něho, a to 
z důvodu možnosti přístupu a funkčnosti dvoukřídlých vrat. 

Usnesení č. 8c/23 ZO: ZO schvaluje koupi části pozemku parc. č. st 66 v k. ú. Dolní Bory od pí. 
                                      xxx o výměře asi 3 m2 za cenu 150,- Kč za m2. 
Usnesení č. 9a/23 ZO: ZO ověřuje soulad Změny č. 1 Územního plánu Bory s Politikou územního 
                                      rozvoje ČR a s územně plánovací dokumentací vydanou Krajem Vysočina, se 
stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu – dle přiloženého Odůvodnění, 
doplněného pořizovatelem dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce Bory neshledalo žádný rozpor. 
Usnesení č. 9b/23 ZO: ZO souhlasí s vyhodnocením výsledků projednání Změny č. 1 Územního plánu 
                                      Bory, vyhodnocením připomínek zpracovaným pořizovatelem a určeným 
                                      zastupitelem. 
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Usnesení č. 9c/23 ZO: ZO rozhoduje o námitkách uplatněných ke Změně č. 1 Územního plánu Bory. 
                                      Návrh na rozhodnutí o námitkách včetně odůvodnění je součástí textové části 
odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Bory v části zpracované pořizovatelem. 
Usnesení č. 9d/23 ZO: ZO vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
                                      plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), za 
použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Změnu 
č. 1 Územního plánu Bory. 
Usnesení č. 10a/23 ZO: ZO schvaluje pořízení nového Územního plánu obce Bory. 
Usnesení č. 10b/23 ZO: ZO schvaluje dodavatele Územního plánu obce Bory firmu Urbanistické 
                                        středisko Jihlava s.r.o. 
Usnesení č. 11/23 ZO: ZO schvaluje Pravidla Fondu malých projektů. 
Usnesení č. 12a/23 ZO: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci KD Bory – celková 
                                        rekonstrukce objektu. 
Usnesení č. 12b/23 ZO: ZO schvaluje zpracovatele podání žádosti o dotaci na akci KD Bory –  
                                        celková rekonstrukce objektu a administraci tohoto projektu Ing.  
                                        Tužínskou. 
Usnesení č. 12c/23 ZO: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Oprava povrchu a oplocení 
                                        víceúčelového hřiště a podlahy tělocvičny ZŠ Bory v rámci výzvy k podávání 
žádosti o poskytnutí dotace v roce 2021 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova 
pro dotační titul 117D82108 Podpora obnovy sportovní infrastruktury. 
Usnesení č. 12d/23 ZO: ZO schvaluje zpracovatele žádosti o dotaci na Oprava povrchu a oplocení 
                                        víceúčelového hřiště a podlahy tělocvičny ZŠ Bory firmu ND Agentura s.r.o. 
                                        za částku 14.990, - Kč bez DPH. 
Usnesení č. 12e/23 ZO: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR z programu aktivní a pasivní 
                                       odpočinek na akci Oprava a doplnění dětského hřiště ZŠ Bory. 
Usnesení č. 12f/23 ZO: ZO schvaluje zpracovatele žádosti o dotaci na akci Oprava a doplnění 
                                       dětského hřiště ZŠ Bory firmu ND Agentura s.r.o. za částku cca 10tis. Kč.  
Usnesení č. 12g/23 ZO: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu POV Kraje Vysočina na 
                                        zakoupení obecního traktůrku. 
Usnesení č. 14a/23 ZO: ZO nařizuje základní škole přesun částky 150.000, - Kč z rezervního fondu ZŠ 
                                        do investičního fondu ZŠ a následný odvod finančních prostředků ve výši  
150.000, - Kč do rozpočtu obce na částečnou úhradu výdajů na stavbu Veřejného hřiště. 
Usnesení č. 14b/23 ZO: ZO nařizuje základní škole odvod finančních prostředků z odpisů hmotného 
                                        majetku za rok 2020. 
Usnesení č. 14c/23 ZO: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. 
                                        č. 415/8 a 415/9 v k. ú. Dolní Bory pro firmu E-ON Č. Budějovice 
Usnesení č. 14d/23 ZO: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc.  
                                        č. 86/20 v k. ú. Dolní Bory pro firmu E-ON Č. Budějovice 

 
 

 

………………………………………..  ……………………………………. 
Pavel Vávra-místostarosta    Ing. Lucie Dostálová-starostka 


