
 

    

Zápis z 39. schůze Rady obce konané 13.1.2021 v 18.00 hod. 

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

Omluven:  

Program: 

1. Zahájení 
2. Směrnice o oběhu účetních dokladů 
3. Směrnice-dlouhodobý majetek 
4. ZŠ-darovací smlouva, DPP ředitele, platební výměr 
5. Pronájmy pozemků 
6. Provozní a návštěvní řády hřišť 
7. Stočné 
8. Znělka rozhlasu 
9. Traktor 
10. Ordinace 
11. SD-váhy 
12. Závěr 

 
Jednání: 

1. Jednání zahájila starostka v 18.00 hodin 
 

2. Směrnice o oběhu účetních dokladů 
             Do Směrnice účetnictví a oběh dokladů byl nově zapracován příspěvek na stavování 

zaměstnanců stravenkový paušál. Se změnou zákoníku práce od 1.1.2021 bude poskytován 
stravenkový paušál pracovníkům s hlavním pracovním poměrem při odpracování nejméně 3 
hodin denně za odpracovanou směnu podle zákoníku práce ve výši 55 % stravného, které lze 
poskytnout zaměstnancům odměňovaných platem při pracovní cestě trvající 5-12 hodin. Při 
zkráceném úvazku se stravenkový paušál poskytuje úměrně k úvazku. Stravenkový paušál bude 
poskytován v rámci výplat. 

            Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 2/39 RO: RO schválila Směrnici účetnictví a oběh dokladů 2021. 
  

3. Směrnice-dlouhodobý majetek 
Ve Směrnici o účtování a oceňování majetku a zásob a provedení inventarizace byla změněna 
výše evidovaného majetku od 500,- Kč (původně 300,- Kč) a drobného dlouhodobého hmotného 
majetku od 3.000, - Kč (původně 1.000, - Kč). 
 
 Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 3/39 RO: RO schválila Směrnici o účtování a oceňování majetku a zásob a provedení 
                                    inventarizace. 
 
 
 
 



4. ZŠ 
a) Darovací smlouva 

Schválení Darovací smlouvy mezi ZŠ (obdarovaná) a Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. 
(dárce). Předmětem smlouvy je dar finančních prostředků ve výši 70.000, - Kč. 
 
 Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 4a/39 RO: RO schválila uzavření Darovací smlouvy mezi ZŠ Bory a Pomáháme školám 
                                      k úspěchu o.p.s. 
 

b) DPP ředitele ZŠ Bory 
Ředitel ZŠ Bory je osoba zapojená do projektu, která bude financována Darovací smlouvou 
od Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. Finanční odměna pro ředitele ZŠ bude vyplacena 
formou DPP. 

 
  Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 4b/39 RO: RO schválila vyplacení odměny řediteli ZŠ Bory formou DPP. 
 

c) Platový výměr ředitele ZŠ Bory 
Novelizací Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě došlo od 1.1.2021 ke změně stupnice platových tarifů u pedagogických pracovníků. 
Nový platový výměr ředitele ZŠ bude od 1/2021 ve výši xxx, - Kč. 

 
  Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 4c/39 RO: RO schválila platový výměr ředitele ZŠ Bory dle novelizace Nařízení vlády 
                                      č. 341/2017 Sb., v celkové výši xxx, - Kč.  
 
 

5. Pronájmy pozemků 
a) žadatel xxx 

prodloužení nájmu části p. č. 96/1 o výměře cca 70 m2, druh pozemku orná půda, k. ú DB, 
záměr byl zveřejněn od 15.12. do 31.12.2020 

 
  Hlasování: 5-0-0 
Usnesení 5a/39 RO: RO schválila prodloužení nájmu části pozemku o výměře 70 m2, druh pozemku  
                                   orná půda, k. ú DB do 31.12.2021.  
 

b) žadatelka xxx 
prodloužení nájmu části p. č. 96/1 o výměře cca 100 m2, druh pozemku orná půda, k. ú DB, 
záměr byl zveřejněn od 15.12. do 31.12.2020. 

 
  Hlasování: 5-0-0 
Usnesení 5b/39 RO: RO schválila prodloužení nájmu pozemku o výměře 100 m2, druh pozemku orná  
                                   půda, k. ú DB do 31.12.2021.  
 

c) žadatel xxx 
prodloužení nájmu části p. č. 25/6 o výměře cca 50 m2, druh pozemku trvalý travní porost, 
k. ú DB, záměr byl zveřejněn od 15.12. do 31.12.2020. 

 
  Hlasování: 5-0-0 
Usnesení 5c/39 RO: RO schválila prodloužení nájmu pozemku o výměře 50 m2, druh pozemku trvalý 
                                  travní porost, k. ú DB do 31.12.2021. 
 
 
 
 



6. Provozní a návštěvní řády hřišť 
a) Provozní řád workoutového hříště 
 

Hlasování: 5-0-0 
Usnesení 6a/39 RO: RO schválila Provozní řád workoutového hřiště. 
 

b) Návštěvní řád workoutového hříště 
 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení 6b/39 RO: RO schválila Návštěvní řád workoutového hřiště. 
 

c) Provozní řád dětského hřiště 
 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení 6c/39 RO: RO schválila Provozní řád dětského hřiště. 
 

d) Návštěvní řád dětského hřiště 
 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení 6d/39 RO: RO schválila Návštěvní řád dětského hřiště. 
 
 

7. Stočné 
Žadatel o osvobození od platby je xxx jako opatrovník paní xxx, která je od 5/2020 v domově 
pro seniory v Třebíči. 

 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení 7/39 RO: RO schválila odpuštění platby za stočné pro pí xxx za rok 2021. 
 
 

8. Znělka rozhlasu 
Nabídka hudebních znělek vhodných pro místní rozhlas od Petra Esterky. 
 

Hlasování: 0-5-0 
Usnesení 8/39 RO: RO neschválila nabídku znělek pro místní rozhlas od Petra Esterky. 
 
 
 

9. Informační systém pro školní jídelnu – Rodiče stále častěji upozorňují na zastaralý systém 
odhlašování obědů a neprůkaznost. Starostka jednala s ředitelem ZŠ a MŠ a pořízení nového 
informačního systému, ve kterém by bylo možné odhlásit obědy strávníků online a systém by 
umožňoval přehlednou evidenci odebraných obědů. Ředitel přislíbil zjištění možností nového 
softwaru tak, aby nový systém fungoval od září 2021. 
 

10. Traktor – starostka předložila radním cenové nabídky na pořízení zahradního traktoru pro 
údržbu zeleně a chodníků. Dále ještě zjistí v okolních obcích spokojenost a zkušenosti 
z provozu k jednotlivým strojům 

 
 

11. Ordinace  
Proběhla konzultace s lékaři na opravu stávající ordinace. V místnosti by se vyměnila podlaha, 
obklady kolem umyvadla, umyvadlo, nová výmalba a obnovil se mobiliář.  

 
 
 



12. Sběrný dvůr-váhy 
Z důvodu prokazování množství odpadu, které občané dovezli na sběrný dvůr, je nutné pořídit 
váhu. Dosud stačil kvalifikovaný odhad pana Haška, ale jeden občan nesouhlasí s jeho tvrzením 
o dovozu stavební suti a odmítl zaplatit poplatek za uložení suti nad rámec množství, které je 
povoleno uložit zdarma.  

 
   

13. Závěr jednání ve 20.00 hod. 

 

 

 

 

Pavel Vávra     Ing. Lucie Dostálová 

     místostarosta obce    starostka obce 

 


