
 

Zápis z 51. schůze Rady obce konané 9.12.2021 v 19.30 hod. 

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

Omluven:  

Program: 

1. Zahájení 
2. ZŠ 
3. Vyjádření-vrtaná studna 
4. Nájmy 
5. Vlastnické právo 
6. Knihovna 
7. Vodné 
8. Závěr 

 
Jednání: 

1. Jednání zahájila starostka v 19.30 hodin 
 

2. ZŠ 
a) na odměny bude za 11/2021 rozděleno zaměstnancům ZŠ a MŠ Bory xxx, - Kč. 
 
Hlasování: 4-1-0 (Kovář) 

Usnesení č. 2a/51 RO: RO schválila odměnu pro ředitele ZŠ za období 11/2021 ve výši xxx, - Kč. 
 

b) schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Bory na rok 2022 
 

Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 2b/51 RO: RO schválila rozpočet ZŠ a MŠ Bory pro rok 2022 ve výši 24.584.824,70 Kč.  
 

c) schválení střednědobého výhledu rozpočtu 2022-2024 ZŠ a MŠ Bory 
 

Hlasování: 5-0-0  
Usnesení č. 2c/51 RO: RO schválila střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Bory 2022-2024. 
 

d) darovací smlouva pro ZŠ a MŠ Bory-dar odborná literatura a didaktické pomůcky v hodnotě 
3.582, - Kč. 

 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 2d/51 RO: RO schválila Darovací smlouvu pro ZŠ a MŠ Bory-dar v hodnotě 3.582, - Kč 
                                      od dárce MOST Vysočina, o.p.s. 
 
 

3. Vyjádření-vrtaná studna 
stavebník xxx, p. č. 1340/2, k. ú HB 

 
 Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 3/51 RO: RO vydává souhlasné stanovisko k záměru vybudování vrtané studny na p. č.  
                                    1340/2, k. ú HB dle předloženého projektu. 
 



4. Nájmy 
a) výsadba stromu kaštan u fotbalového hřiště 

 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 4a/51 RO: RO schválila výsadbu stromu kaštan u fotbalového hřiště po dohodě s TJ 
                                      Družstevník Bory. 
 

b) záměr pronájem části p. č. 132/1, k. ú DB o výměře cca 1000 m2 za účelem skládky dřeva-
žadatel xxx 

 
Hlasování: 0-5-0 

Usnesení č. 4b/51 RO: RO neschválila vyvěšení záměru na pronájem části p. č. 132/1, k. ú DB o výměře 
cca 1000 m2, druh pozemku trvalý travní prost za účelem skládky dřeva, nabídne        
žadateli pro tento účel jiný pozemek. 

 
c) záměr pronájem části p. č. 1409, k. ú HB o výměře cca 80 m2 za účelem parkování vozidel 

a přívěsného vozíku, pro prostor pro hraní dětí před domem a umístění nádrže na dešťovou 
vodu-žadatel xxx. 

 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 4c/51 RO: RO schválila vyvěšení záměru na pronájem části p. č. 1409, k. ú HB o výměře 
                                      cca 80 m2, druh pozemku ostatní plocha. 
 

d) prodloužení nájmu části budovy č. p. 40 (bývalá MŠ)-žadatel ZO ČSOP Bory 
 

Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 4d/51 RO: RO schválila prodloužení nájmu v budově č. p. 40 pro ZO ČSOP Bory do 
                                       31.12.2022. 
 

e) prodloužení nájmu části budovy č. p. 40-žadatel Komunitní škola Bory 
 

Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 4e/51 RO: RO schválila prodloužení nájmu v budově č. p. 40 pro Komunitní školu Bory 
                                      do 31.12.2022. 
 

f) prodloužení nájmu části p. č. 25/6, o výměře cca 50 m2, druh pozemku trvalý travní porost, 
k. ú DB-žadatel xxx. 

 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 4f/51 RO: RO schválila prodloužení nájmu části p. č. 25/6, o výměře cca 50 m2, druh 
                                     pozemku trvalý travní porost, k. ú DB do 31.12.2022. 
 

g) prodloužení nájmu části p. č. 96/1 o výměře 100 m2, druh pozemku orná půda, k. ú DB-
žadatelka xxx. 

 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 4g/51 RO: RO schválila prodloužení nájmu části p. č. 96/1 o výměře cca 100 m2, druh 
                                      pozemku orná půda, k. ú DB do 31.12.2022. 
 
 

h) prodloužení nájmu části p. č. 96/1 o výměře cca 70 m2, druh pozemku orná půda, k. ú DB-
žadatel xxx. 

 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 4h/51 RO: RO schválila prodloužení nájmu části p. č. 96/1 o výměře cca 70 m2, druh 



                                      pozemku orná půda, k. ú DB do 31.12.2022. 
 

i) prodloužení nájmu části p. č. 1098/1 a p. č. 1097 o výměře cca 1000 m2, oba druh pozemku 
trvalý travní porost, k. ú DB-žadatel xxx. 

 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 4i/51 RO: RO schválila prodloužení nájmu p. č. 1098/1 a p. č. 1097 o výměře cca 1000 m2,  
                                     oba druh pozemku trvalý travní porost, k. ú DB do 31.12.2022. 
 
 

j) prodloužení nájmu části p. č. 1098/1o výměře cca 250 m2, druh pozemku trvalý travní 
porost, k. ú DB-žadatel xxx. 

 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 4j/51 RO: RO schválila prodloužení nájmu p. č. 1098/1 o výměře cca 250 m2, druh 
                                      pozemku trvalý travní prost, k. ú DB do 31.12.2022. 
 
 

k) pronájem p. č. 1106/6 o výměře 283 m2, druh pozemku vodní plocha, k. ú DB-žadatel xxx. 
 

Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 4k/51 RO: RO schválila pronájem p. č. 1106/6 o výměře 283 m2, druh pozemku vodní 
                                       plocha, k. ú DB, za cenu 1,- Kč/m2 do 31.12.2022. 
 

5. Vlastnické právo 
Žadatelé xxx. a xxx žádají o vyřešení vlastnického práva vydržením části p. č. xxx, o výměře 
389 m2, druh pozemku zahrada, k. ú DB. 
 

Usnesení č. 5/51 RO: RO pověřila starostku projednat tento požadavek s právníkem. 
 
 

6. Knihovna 
Z důvodu dovršení věku 70 let navrhl knihovník Pavel Kříž následující změnu: Hlavním 
knihovníkem Obecní knihovny v Borech bude Blanka Křížová a dále navrhuje ke schválení Ing. 
Markétu Kaštanovou jako pomocnou knihovnici. 

 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 6/51 RO: RO schválila hlavní knihovnici od 1.1.2022 pí. Blanku Křížovou a pomocnou 
                                    knihovnici Ing. Markétu Kaštanovou. 
 

 
 

7. Jednání ukončila starostka ve 22.00. hod. 

 

 

 

 

Pavel Vávra     Ing. Lucie Dostálová 
     místostarosta obce    starostka obce 

 


