Zápis z 40. schůze Rady obce konané 17.2.2021 v 18.00 hod.
Přítomní: Ing. Lucie Dostálová, Aleš Vávra, Pavel Vávra, Karel Kovář, Kotačka Ladislav
Omluven:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
ZŠ-odpisy
ZŚ-stravovací systém
ZŠ-investiční záměr
ZŠ-Regionální učebnice
Prodloužení nájmů
Závěr

Jednání:
1. Jednání zahájila starostka v 18.00 hodin
2. ZŠ-odpisy
Ředitel ZŠ předložil ke schválení odpisový plán k 1.1.2021.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 2/39 RO: RO schválila Odpisový plán ZŠ k 1.1.2021.
3. ZŠ-stravovací systém
Ředitel ZŠ předložil dvě nabídky na pořízení stravovacích systémů od firem Z-WARE a VIS.
Obě obsahují program stravné, program sklad, objednávání po internetu, asistenční služby,
stravovací terminály a čipy 200 ks. V letošním roce v první etapě bude pořízeno programové
vybavení a v příštím roce pak případně terminály pro výdej obědů, příchod žáků do budovy ZŠ,
příp. obsluhu šatních skříní.
a) Z-WARE – 1.etapa 59.000,- Kč bez DPH, 2.etapa 75.584, - Kč bez DPH.
Hlasování: 0-5-0
Usnesení č. 3a/40 RO: RO neschválila nabídku firmy Z-WARE.
b) VIS - 1.etapa 45.700,- Kč bez DPH, 2.etapa 60.520, - Kč bez DPH.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 3b/40 RO: RO schválila nabídku firmy VIS na pořízení nového informačního systému pro
školní jídelnu.
4. ZŠ-investiční záměr
Ředitel ZŠ předložil radě investiční záměr na modernizaci a opravy ZŠ a MŠ.

ZŠ: nová střecha, na střechu umístit panely na využití sluneční energie, využití půdního prostoru
pro odborné učebny, zateplení pláště budovy, odvětrání suterénu, „odlehčení“ budovy, výtah.
Nová jídelna: stavba místo obecní bytovky, v přízemí by byla školní kuchyň, jídelna a sklady.
V prvním patře menší sál. Propojení ZŠ a MŠ s novou školní jídelnou.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení č. 4/40 RO: RO schválila investiční záměr pro ZŠ a MŠ Bory.
5. ZŠ-Regionální učebnice
Ředitel ZŠ předložil návrh na vytvoření Regionální učebnice. Cílem je rozvoj znalostí žáků
základní školy o místním regionu, zvýšení zájmů žáků o region. V současné době není žádný
dotační program na podporu tohoto záměru. Prozatím bude zpracováván v režii ZŠ a starostka
bude hledat finance pro vydání učebnice.
6. Prodloužení nájmů
a) Žadatelé Komunitní škola Bory, z.s. a ČSOP Bory
prodloužení nájmu nebytových prostor ve staré MŠ
Hlasování: 5-0-0
Usnesení 6a/40 RO: RO schválila vyvěšení záměru o prodloužení nájmu nebytových prostor ve staré
MŠ do 31.12.2021.
b) Žadatel xxx
prodloužení nájmu p. č. 1106/6 o výměře cca 283 m2, druh pozemku vodní plocha, k. ú DB,
za účelem skladování stavebního materiálu a následné rekultivaci zmíněného pozemku.
Hlasování: 5-0-0
Usnesení 6b/40 RO: RO schválila vyvěšení záměru o prodloužení nájmu pozemku p. č.1106/6 o výměře
283 m2, vodní plocha, k. ú DB do 28.2.2022.
c) Žadatel xxx
prodloužení nájmu obecního bytu č. 5
Hlasování: 5-0-0
Usnesení 6c/40 RO: RO schválila prodloužení nájmu obecního bytu č. 5 do 31.3.2022.

7. Závěr jednání ve 20.00 hod.

Pavel Vávra

Ing. Lucie Dostálová

místostarosta obce

starostka obce

