
Zápis ze 33. jednání ZO Bory 10.9.2021 v 19.00 hod. 

Přítomni: Ing. Dostálová Lucie, Vávra Pavel, Kujalová Jana, Dostál Jan, Kovář Karel, Bc. 
Kaštanová Veronika, Vala Marian, Večeřa Luděk, Viliš Petr,  
Omluveni: Špaček M., Vávra A., Ing. Necidová M. 
Neomluveni: Kotačka L., Doležal P., Mgr. Chalupa M. 
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 19.00 hodin. 
Počet přítomných zastupitelů obce je ve chvíli zahájení 9. 
Jednání je usnášeníschopné.      

Usnesení č. 1/33 ZO: ZO vzalo na vědomí zahájení zasedání. 
 
2. Ověřovatelé zápisu: 
Návrh starostky: Kovář K., Dostál J. 
 
Hlasování:  
Pro:  9    Proti:     Zdržel se:  
Usnesení č. 2/33 ZO: ZO schválilo ověřovatele zápisu Kováře Karla a Dostála Jana. 
 
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. 7/2021 
7. OZV č. 2/2021-poplatek za odpady 
8. Výběrového řízení – Sportovní zázemí obec Bory 
9. Projekt Revitalizace hřbitova v Horních Borech 
10. Analýza zdravotního stavu obyvatel 
11. Fond malých projektů 
12. Přípojky elektřiny 
13. Žádosti 
14. Různé 
15. Závěr 

 
Hlasování:  
Pro:  9   Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 3/33 ZO: ZO schválilo program jednání. 
Dostavil se Doležal Petr, počet přítomných členů ZO je 10. 



 

4. Kontrola usnesení z jednání RO. 
Místostarosta přečetl usnesení z jednání RO ze dne 23.8.2021 a 2.9.2021. 
Starostka: cenová nabídka na zpomalovací radar v DB. Radar bude při vjezdu do obce na 
sloupu u č. p. 250. Radar bude zobrazovat SPZ a má v sobě kartu, která bude zaznamenávat 
auta, jak která na něj zareagovala. Termínově bude osazen do konce října. Radary mají být 
i v HB, ale z důvodu, že jsme nedostali dotaci na chodníky v HB, tak jejich instalace je 
odložena. 

Usnesení č. 4/33 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání RO ze dne 23.8.2021 a 2.9.2021. 
 
 
5. Kontrola usnesení z jednání ZO: 

Místostarosta přečetl usnesení z 32. jednání ZO ze dne 19.8.2021. 
      K usnesení nebyly žádné dotazy ani připomínky. 
Usnesení č. 5/33 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání ZO ze dne 19.8.2021. 
 
 
6. Rozpočtové opatření č. 7/2021 

Starostka vysvětlila jednotlivé položky RO. Nebyly žádné dotazy a připomínky. 
 
Hlasování:  
Pro:  10    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 6/33 ZO: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2021 ve výši 280.344, - Kč. 
Příloha č. 1-RO č. 7/2021 
 
 
7.   OZV č. 2/2021-poplatek za odpady 
      Dvořáková: od roku 2022 je zákonem stanovena nová úprava poplatku za odpady. Ruší se 
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Bude možno zavést místní poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství nebo místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Protože 
svozová firma nemá možnost vážení popelnic, kolik, z kterého domu je vyvezeno odpadu, bude 
obec Bory vybírat poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. V podstatě je to stejné, 
jak vybíráme poplatek nyní. Zůstává poplatník fyzická osoba přihlášená v obci a vlastník 
nemovité věci, ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Jsou dvě nová zákonná 
osvobození a to: osoba, které vznikla poplatková povinnost v jiné obci z důvodu, že má v této 
obci bydliště a osoba, která je omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest 
domácího vězení. Částku za poplatek je možno nyní stanovit bez jakéhokoliv zdůvodnění až do 
výše 1.200, - Kč. V minulosti paní Jakubcová připravovala výpočet návrhu výše poplatku podle 
vynaložených nákladů na odpady. Znění vyhlášky mám odsouhlasilo oddělení dozoru 
ministerstva vnitra. 
Viliš P.: myslím, že během covidové doby, kdy byli lidé hodně doma, tak dělali doma pořádek, 
bude určitě větší množství odpadu. To nejde stanovit výši poplatku jen tak od pasu. Bylo by 
dobré znát náklady. 
Starostka: dobře odložíme hlasování o OZV č. 2/2021 na příští jednání ZO. Zjistím náklady na 
odpady. 



 

Dostavil se Kotačka L., počet přítomných členu ZO je 11. 
 
 
8.   Výběrové řízení-Sportovní zázemí obec Bory 
      Starostka: dnes proběhlo výběrové řízení pro dodavatele stavby Sportovní zázemí obec 
Bory. Rozpočet je 13.500.000, - Kč bez DPH. Bylo doručeno pět nabídek: 

1. Stylstav s.r.o. Křižanov, nabídka 13.238.300, - Kč, 
2. PWB stavby s.r.o. Praha, nabídka 15.628.042, - Kč, 
3. SOFI stav, s.r.o. Rudíkov, nabídka 13.922.615, - Kč, 
4. Rossler-stavitelství s.r.o., Horní Libochová, nabídka 12.513.999, - Kč, 
5. LS MONT, Žďár nad Sázavou, nabídka 12.957.395,21 

Stala se anomálie. Z pěti nabídek, první dvě vítězné nedodali finanční jistotu. Bud ji měli zaslat 
na náš účet nebo doložit bankovní záruku, museli být proto z VŘ vyřazeny. Takže vyhrála třetí 
nabídka, která je o cca 700.000, - Kč vyšší. Nyní poběží 15denní lhůta na možné odvolání se 
neúspěšných firem. 29.9. bychom s vítězem podepsali smlouvu a 30.9. je poslední den pro 
podání žádosti o dotaci.  
Vávra P.:  ceny materiálu půjdou nahoru. Teď je vypsaná výzva, kterou je šance dostat a potom 
to bude kdoví jak, další šance na dotaci už nemusí být. 
Starostka: ano výzva na dotaci je nyní vypsána, předchozí výzvu ministerstvo zrušilo. Nyní je 
šance tu dotaci dostat. 
Viliš P.: stálo to už hodně práce a času neodkládal bych to. 
Kotačka L.: je to hodně peněz, kdoví, co bude za půl roku, ceny budou vyšší, výzva nemusí být. 
Starostka: hlasujeme o souhlasu, že dodavatelem stavby „Sportovní zázemí obec Bory“ bude 
Stylstav s.r.o. Křižanov za cenu 13.238.300, - Kč bez DPH. 
 
Hlasování: 
Pro: 11     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 8/33 ZO: ZO schválilo vyloučení dvou účastníků zadávacího řízení z důvodu 
                                    nesplnění podmínek výběrového řízení a zároveň schválilo dodavatele 
                                    stavby „Sportovní zázemí obec Bory“ firmu Stylstav s.r.o. Křižanov za  
                                    cenu 13.238.300, - Kč bez DPH. 
 
 
9.   Projekt Revitalizace hřbitova v Horních Borech 
       Starostka: zaslala jsem vám cenovou nabídku na zpracování projekčních prací od Ing. 
Drbálka na Revitalizaci hřbitova v HB, jak jsme se domlouvali již na předchozích schůzích. Na 
jednání rady Laďa Kotačka vymyslel, že budovu márnice není potřeba a byla by varianta ji 
zbourat. Tím by vzniklo prostranství, se kterým by se mnohem lépe pracovalo. Co hřbitov 
rozhodně potřebuje, je místo pro ukládání uren a dále pak místo pro technické zázemí (konve, 
drobné pracovní náčiní) a přívod vody. Nabídka projekčních prací na revitalizaci je ve výši 
72.600, - Kč včetně DPH. 
Vala M.: jak má vypadat kolumbárium? 
Starostka: variant je spousta, může to být jedno hrob, ale ten zabere plochu. Potom to může být 
zeď, do které se vkládají urny. 



 

Kotačka L.: márnici nepotřebujeme. Je tam pouze uskladněný nepořádek. Až to bude pěkně 
upravené, tak to bude hezké. 
Starostka: potřebujeme přívod vody, místo pro uložení nářadí a lavičku. Mohu projektantům 
dát zadání zbourat? Oplocení je tam ze čtyř materiálů, tak by bylo dobré ho sjednotit. Co tedy 
mají naprojektovat? Souhlasíte se zbouráním márnice? 

Hlasování: 
Pro: 11     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 9/33 ZO: ZO schválilo zbourání márnice na hřbitově v HB. 
 
10. Analýza zdravotního stavu obyvatel 
Starostka: Národní síť zdravých měst nám zprostředkovala vypracování Analýzy zdravotního 
stavu obyvatel obce Bory, kterou jsme potřebovali pro jeden z auditů Zdravé obce. Od 
zastupitelstva chtějí, abychom analýzu vzali na vědomí, protože na audit národní síť přispěla 
částkou 4.000, - Kč. Analýzu jsem Vám zaslala. Máte k tomu dotazy? Bereme tedy na vědomí 
Analýzu zdravotního stavu obyvatel obce Bory. 
 
Usnesení č. 10/33 ZO: ZO vzalo na vědomí dokument „Analýza zdravotního stavu obyvatel  
                                      obce Bory“ a potvrzuje, že uvedený dokument nebyl ve stejném  
                                      rozsahu hrazen z jiných finančních nástrojů EU či jiných veřejných  
                                      zdrojů. Výstupy bude obec využívat nejméně do 30.6.2024. 
 
 
11. Fond malých projektů 
      Starostka: sešlo se osm žádostí: 

a) Dožínková pouť-MVDr. Marková Růžena, částka 4.500, - Kč 
 
Hlasování: 
Pro: 11             Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 11a/33 ZO: ZO schválilo příspěvek z FMP ve výši 4.500, - Kč na akci Dožínková  
                                        pouť, žadatelka MVDr. Marková Růžena. 
 

b) Noční zásah-SH-ČMS SDH, částka 5.000, - Kč 
 
Hlasování: 
Pro: 11    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 11b/33 ZO: ZO schválilo příspěvek z FMP ve výši 5.000, - Kč na akci Noční zásah,  
                                        žadatel SH-ČMS SDH 
 

c) Podzimní zájezd Klubu dobré pohody-Křížová Blanka, částka 4.000, - Kč 
 
Hlasování: 
Pro: 11    Proti:    Zdržel se: 
 



 

Usnesení č. 11c/33 ZO: ZO schválilo příspěvek z FMP ve výši 4.000, - Kč na akci Podzimní 
                                        zájezd Klubu dobré pohody, žadatelka Křížová Blanka. 
 

d) Mikulášský fotbalový turnaj-TJ Družstevník, částka 3.000, - Kč 
 
Hlasování: 
Pro: 11    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 11d/33 ZO: ZO schválilo příspěvek z FMP ve výši 3.000, - Kč na akci Mikulášský 
                                        fotbalový turnaj, žadatel TJ Družstevník. 
 

e) Mikulášský turnaj, volejbal-Kavalcová Jindřiška, částka 2.000, - Kč 
 
Hlasování: 
Pro: 11     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 11e/33 ZO: ZO schválilo příspěvek z FMP ve výši 2.000, - Kč na akci Mikulášský 
                                       turnaj, žadatelka Kavalcová Jindřiška. 
 

f) Silvestrovský turnaj ve stolním tenise-TJ Družstevník, částka 5.000, - Kč 
 
Hlasování: 
Pro: 11     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 11f/33 ZO: ZO schválilo příspěvek z FMP ve výši 5.000, - Kč na akci  
                                       Silvestrovský turnaj, žadatel TJ Družstevník. 
 

g) Den brambor a Den zdraví-Sdružení pro Cyrilov, z.s., částka 4.000, - Kč 
 
Hlasování: 
Pro: 11     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 11/g33 ZO: ZO schválilo příspěvek z FMP ve výši 4.000, - Kč na akci Den  
                                        brambor a Den zdraví, žadatel Sdružení pro Cyrilov, z.s. 
 

h) Výsadba zeleně v Cyrilově-Ing. Necidová Marie, částka 4.000, - Kč 
 
Hlasování: 
Pro: 11     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 11h/33 ZO: ZO schválilo příspěvek z FMP ve výši 4.000, - Kč na akci Výsadba 
                                        zeleně v Cyrilově, žadatelka Ing. Necidová Mária. 
 
 
12. Přípojky elektřiny 
Starostka: máme dvě žádosti na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene-přípojky elektřiny: 
 
 



 

a) xxx, přípojka HB 
 
Hlasování: 
Pro: 11     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 12a/33 ZO: ZO schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného  
                                        břemene č. NM-001030067642/002-VMRE. 
 
 

b) xxx, přípojka Cyrilov 
 
Hlasování: 
Pro: 11     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 12b/33 ZO: ZO schválilo uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
                                        břemene č. NM-001030067375/001-VMRE. 
 
 
13. Žádosti 
Starostka: Mladá fronta speciál nám nabízí, že o obci vydá článek na celou stranu. Také jeho 
zveřejnění na iDnes.cz. Cena je 10.000, - Kč bez DPH. 
Kotačka L.: to oni zaplatí nám? 
Starostka: ne my jim, byla by to reklama pro obec. Kdo souhlasí s vydáním článku o obci 
v Mladé frontě speciálu? 
 
Hlasování 
Pro:      Proti: 11    Zdržel se  
Usnesení č. 13/33 ZO: ZO neschválilo vydání článku o obci Bory v Mladé frontě speciálu za 
                                      cenu 10.000, - Kč. 
 
14. Různé 

a) Zastavovací studie 
Starostka: Ing. Drbálek ještě přepracoval zastavovací studii za budovou OÚ, zúžením ulice 
nově vznikne 12 stavebních míst o rozloze cca 1000 m2. Je na nás říct, zda s tímto návrhem 
souhlasíme, aby se zástavba mohla řešit dále. Souhlasíte, že pod budovou OÚ bude 12 
stavebních pozemků? 
 
Hlasování: 
Pro: 11     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 14a/33 ZO: ZO schválilo vybudování 12 stavebních míst pod budovou OÚ. 
 
            b) Zadláždění prostoru u kostela v DB 
Starostka: pokud budeme realizovat dláždění prostoru u kostela v DB a zachováme nynější 
vstup do silnice a něco se stane, někoho srazí auto, tak za to poneseme odpovědnost my. 
Můžeme to utnout, aby se tam nechodilo a vést lidi kolem kostela spodem nebo to zachovat, 
ale muselo by se to řádně zabezpečit. Což by znamenalo vyřizovat různá povolení a určitě se to 



 

prodraží, to je návrh číslo 1., co jsem Vám zaslala. A návrh číslo 2. je ukončení vstupu přímo 
do silnice a obcházení kostela spodem nebo přes náměstíčko. Bude to levnější, vzhlednější, ale 
lidem se to nebude líbit. 
Bc. Kaštanová V.: a nějaký cenový nástřel? 
Starostka: můj dohad 100.000, - Kč. 
Viliš P.: to je málo minimálně 300.000, - Kč. Uděláme zabezpečení, ale lidi je budou obcházet 
a budou chodit stejně rovnou do silnice. 
Starostka: můžeme ještě opravit stávající stav bez zabezpečení, ale ve chvíli, kdy se tam něco 
stane, tak poneseme odpovědnost. 
Kotačka L.: není o čem diskutovat, určitě to zachovat. Dáme peníze do bezpečnosti a potom 
když se něco stane tak prostě někdo něco porušil, nedodržel. Tolik let to tam je a my 
rozhodneme během chvíle, že se to zruší? 
Vala M.: a co ty schodky? 
Starostka: samozřejmě pokud je budeme chtít zachovat schody, tak se musí také zabezpečit. 
Večeřa L.: nezachovával bych oboje schody. 
Bc. Kaštanová V.: to nemůžeme lidem udělat, utnout jim přístup z uličky. 
Vala M.: a ještě nějak upravit místo pro popelnice. Navrhuji se tam potkat na místě a 
prohlédnout to a domluvit nějaké řešení. 
Starostka: mám cenovou nabídku od firmy PKG-STAVOPOL s.r.o. za 434.000, - Kč bez DPH. 
Podle Ing. Vaňka je to cena velmi dobrá. My musíme nějak reagovat a do týdne jsou schopni 
na to nastoupit. Jinak by se to dělalo až na jaře. Máme firmu, materiál i peníze. Necháme to 
udělat zároveň s chodníky, když už se tam pracuje. Projekčně by se to dalo také vyřešit změnou 
před kolaudací stavby.  
 

a) Hlasujeme o souhlasu s návrhem č. 1-zachování schodů a vstupu do silnice, s tím, že se 
to vše zabezpečí? 

 
Hlasování: 
Pro: 11     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 14ba/33 ZO: ZO schválilo zadláždění prostoru před kostelem v DB podle návrhu 
                                          č. 1-zabezpečení současného stavu. 
 

b)  Kdo souhlasí s cenovou nabídkou pro zadláždění prostoru před kostelem v DB od firmy 
 PKG-STAVOPOL s.r.o. za cenu 434.200, - Kč bez DPH? 

 
Hlasování: 
Pro: 11     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 14bb/33 ZO: ZO schválilo cenovou nabídku pro zadláždění prostoru před kostelem 
                                         v DB od firmy PKG STAVOPOL s.r.o. za cenu 434.200, - Kč bez 
                                         DPH. 
 
 
 
 



 

c) Chodníky SFDI 
Starostka: volali mi z SFDI a omluvili se, že nám zamítli dotaci na chodníky v HB. Prý 
přehlédli, že konzultace u nich proběhla. Neřekl mi do telefonu, jak vidí, že to dopadne. Bude 
se o tom ještě rozhodovat a vyrozumění pošlou písemně. 
 
 

d) Kalendář 2022 
Starostka: na tvorbu kalendáře jsme vždy čerpali z dotace MA21. Náklady jsou cca 40-45 tisíc. 
Letos dotace vypsána nebyla. Budeme ho dělat za vlastní? 
Doležal P.: zas toho lidem za ten rok zdarma moc nedáš jen zpravodaj a kalendář. 
Bc. Kaštanová V.: mě se libí, ale investovala bych ty peníze do něčeho jiného. 
Vávra P.: dobré bylo, že tam byly vypsané obecní akce a akce spolků. Byly tam vypsaný 
kontakty, v současné době nevíme, jestli akce budu probíhat. Už teď termíny akcí nebyly 
aktuální. A kontakty zůstaly stejné. 
Doležal P.: lidi jsou na kalendář roky zvyklí, tak proč ne letos? Že bychom ho museli celý 
zafinancovat? 
Starostka: na jednu stranu je mi lito ho nevydat, ale na druhé straně, když se pouze 
spolupodílíme, tak je cena přijatelnější.  
Kotačka L.: jaké by bylo téma? 
Starostka: oslovila bych ty stejné lidi kteří posílají pravidelně fotky ať pošlou pěkné fotky, 
žádné konkrétní téma. Do měsíce by musel být kalendář ve výrobě. 
Doležal P.: ať spolky dodají fotky z akcí, vždyť je z čeho vybírat. 
Vala M.: příští rok by mohli být fotky, co se tady za našeho působení vybudovalo a zvelebilo. 
Doležal P.: jsou věci, který k obci patří zpravodaj a kalendář. Léta už to tady tak funguje, proč 
to letos rušit? Je to prezentace obce. 
Starostka: kdo souhlasí s tím, že vydáme kalendář 2022 na vlastní náklady? 
 
Hlasování: 
Pro: 7       Proti: Vávra P., Bc. Kaštanová V., Kovář, K., Dostál J. Zdržel se: 
Usnesení č. 14d/33 ZO: ZO neschválilo vydání obecního kalendáře 2022 na náklady obce. 
 
 

e) Viliš P.: kdo vymyslel kauci 2.000, - Kč za obědy? Z jakého důvodu? To má jídelna 
tolik neplatičů, že se to musí takto od každého zájemce o obědy vybírat? 

Starostka: tam nejde o neplatiče je to systém školy. Ředitel a firma, co software zavádí, si 
vyhlášku vykládají tak, že když předplatí obědy z peněz školy, tak poruší rozpočtovou kázeň. 
Rozporovali jsme to a oslovili jsme auditora a ten situaci vidí tak, že správně jsou obě varianty 
s kaucí i bez kauce. 
Viliš P.: to jim tam leží hromada peněz? Dva důchodci si chodí pro obědy a půjčí škole peníze 
které tam budou až třeba to jejich smrti? 
Kotačka L.: ty chceš říct, že škole všechno schvalujeme, vycházíme jí maximálně vstříc a on 
tady toto nemůže nějak vyřešit? Dvacet let to tady fungovalo a teď to nejde? 
Doležal P.: druhá věc je přihlašování obědů, kdo může vědět, že děcko nebude mít třeba v neděli 
večer horečku a už není možnost odhlásit oběd v pondělí ráno? 



 

Starostka: objednávky musí někdo uzavřít. Potom si musí připravit maso na druhý den. Tak to 
funguje všude i na středních školách a nebaví se s tebou. Ale s kaucí-jistinou na tolik let taky 
nesouhlasím. Kdyby ji na konci roku každému vyúčtovali, tak by to bylo přijatelné, ale takto se 
to bude vyúčtovávat až dítě skončí školní docházku. Takto jsou uložené peníze na několik let, 
to je zbytečné. 
Viliš P.: děcko ti vleze do školky a ty vložíš škole na účet peníze a budou tam ležet 13 let? 
Škola chtěla myčku, aby se služby jídelny zkvalitnily a oni to udělají toto? 
Starostka: můžu pana ředitele pozvat na příští schůzi.  
Kujalová J.: odhlašování obědu takto funguje na středních školách, ale jistina nikde nebyla. To 
jen tady u nás. 
Doležal P.: oni tu jistinu potřebuji jen na první měsíc. Myslel jsem si, že když nebudu platit, 
tak mi dlužné peníze vezmou z té jistiny. 
Starostka: to není na úhradu dlužných částek. Jídelna na nákup materiálu nemá peníze každý 
začátek měsíce. Náš auditor říká, že je to jeden z výkladů zákona a není špatný. Ani nákup 
materiálu za peníze od obce není porušení rozpočtové kázně. Pozvu pana ředitele na další 
jednání ZO. 
 

f) Bc. Kaštanová V.: ptal se mě někdo na údržbu hřbitova, kdo to dělá a jak často? 
Starostka: dělají to naši pracovníci. Není v jejich silách a ani časově není možné síct hřbitov 
každý týden. Ale je to nejčastěji sečené místo v obci. 
 
 
15. Závěr 
Starostka ukončila jednání ZO ve 20.30 hodin. 
 
 
Zapsala: Dvořáková Libuše 
 
Ověřovatelé zápisu:      Kovář Karel  ________________________________ 
 

 
         Dostál Jan      ________________________________  
 

  
Místostarosta obce – Pavel Vávra           ______________________________ 
 

 
Starostka obce – Ing. Lucie Dostálová    ______________________________ 
 
   


