
Zápis ze 38. jednání ZO Bory 23.2.2022 v 19.00 hod. 

Přítomni: Ing. Dostálová Lucie, Vávra Pavel, Kujalová Jana, Večeřa Luděk, Viliš Petr, Vávra 
Aleš, Mgr. Chalupa Martin, Ing. Necidová Mária, Dostál Jan, Doležal Petr, Vala Marian, Kovář 
Karel, Kotačka Ladislav 
 
Omluveni: Bc. Kaštanová V., Špaček M. 
Neomluveni: 
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 13. 
Jednání je usnášeníschopné.      

Usnesení č. 1/38 ZO: ZO vzalo na vědomí zahájení zasedání. 
 
2. Ověřovatelé zápisu: 
Návrh starostky: Dostál Jan, Doležal Petr 
 
Hlasování:  
Pro: 11     Proti:   Zdržel se: Doležal P., Dostál J. 
Usnesení č. 2/38 ZO: ZO schválilo ověřovatele zápisu Doležala Petra a Dostála Jana 
 
3. Schválení programu jednání: 

Starostka: navrhuji doplnění programu jednání o bod 4. kontrola usnesení ze minulé RO a 
5. kontrola usnesení z minulých ZO. 
 

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. 12/2021 
7. Rozpočtové opatření č. 1/2022 
8. Změna v rozpočtu 2021 
9. Cena vody  
10. MA 21-postup do kategorie B 
11. Projektová dokumentace technická infrastruktura v lokalitě Pod OÚ 
12. VŘ Administrace dotace Odborné učebny ZŠ 
13. Celoroční činnost 
14. Věcná břemena EG.C, a.s. Na Sádkách 
15. Žádosti 
16. Různé 



 

17. Závěr 
 
Hlasování:  
Pro: 13      Proti:      Zdržel se: 
Usnesení č. 3/38 ZO: ZO schválilo program jednání. 
 
4. Kontrola usnesení z minulé RO 

Místostarosta přečetl usnesení jednání RO ze dne 9.12.2021 a 6.1.2022. 
      K usnesení nebyly žádné dotazy ani připomínky. 
Usnesení č. 4/38 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání RO ze dne 9.12.2021 a 

                              6.1.2022. 
 

5. Kontrola usnesení z minulé ZO 
Místostarosta přečetl usnesení z jednání ZO ze dne 30.11. a 9.12.2021. 

      K usnesení nebyly žádné dotazy ani připomínky. 
Usnesení č. 5/38 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání ZO ze dne 30.11. a 9.12.2021. 
 
6. Rozpočtové opatření č. 12/2021 

Starostka: mezi vánočními svátky nastala nutnost udělat jedno rozpočtové opatření. 
 
Usnesení č. 6/38 ZO: ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2021 ve výši – 24.193, -  
                                    Kč.  
Příloha č. 1 - RO č. 12/2021 
 
 
7. Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Starostka vysvětlila jednotlivé položky RO. Nebyly žádné dotazy a připomínky. 
 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 7/38 ZO: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2022 ve výši 0,- Kč. 
Příloha č. 2 - RO č. 1/2022 
 
8.  Změna v rozpočtu 2021 
     Starostka: poslanci zákonem změnili rozpočtovou skladbu. Byl zrušena položka 1340-
odpady a byl nahrazen položkou 1345-odpady, jinak se nic nezměnilo. Jedná se o položku 
poplatku za odpady, letos je rozpočtováno je 480.000, - Kč. 
 
Usnesení č. 8/38 ZO: ZO vzalo na vědomí změnu v označení položky 1345-odpady v rozpočtu 
                                   2022. 
 
 
 
 



 

9. Cena vody 
    Starostka: vodné kalkuluje firma Provod, cena musí být v souladu s kalkulací a zároveň 
s dotačními podmínkami Státního fondu životního prostředí (zohledňují se náklady a výnosy 
letošního roku a další aspekty). Pro období 1.4.2022-31.3.2023 byla stanovena cena vodného 
30,-/m3 bez DPH. V letošním roce byla cena cca 28,-/m3 bez DPH.  

Hlasování: 
Pro:  13      Proti:     Zdržel se:  
Usnesení č. 9/38 ZO: ZO schválilo cenu vodného ve výši 30,- Kč bez DPH na období od 
                                    1.4.2022 do 31.3.2023. 
Příloha č. 3 - Kalkulace vodného 
 
 
10. MA 21-postup do kategorie B 
      Starostka: k MA 21 máme pět bodů, podklady jste dostali e-mailem: 
 

a) Akční plán zlepšování 2022 Zdravé obce Bory a místní agendy 21 
V roce 2022 se připravují již známé akce: Čistá Vysočina, Den země, Den bez úrazů, Den 
zdraví, Den brambor, kalendář na téma Stromy v okolí Borů. Nově zahájí činnost sociálně 
právní poradna, která bude fungovat 1x14 dnů a povede ji Mgr. Jahodová. 

 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 10a/38 ZO: ZO schválilo dokument Akční plán zlepšování 2022 Zdravé obce Bory 
                                       a Místní agendy 21. 
 

b) Hodnotící zpráva 2021 Zdravé obce Bory a Místní agendy 21 
V loňském roce se opět některé akce nekonaly z důvodu epidemiologických opatření-Den 
země, Den bez úrazů, nevydal se kalendář z důvodu nevypsání dotace MA21. Naučná stezka se 
doplnila o nové panely. 

 
Usnesení 10b/38ZO: ZO vzalo na vědomí Hodnotící zprávu 2021 Zdravé obce Bory a Místní  

                agendy 21. 
 

c) Postup do kategorie „B“ 
Letos bychom měli obhájit kategorii „C“ a podali jsme žádost o postup do kategorie „B“. 
Musíme splnit kritéria kategorie „B“ podle podmínek MA21 a na podzim 2022 obhájit tuto 
kategorii. 
 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 10c/38 ZO: ZO schválilo žádost o postup do kategorie „B“ a možnost obhajovat 
                                        tuto kategorii podle podmínek MA21. 
 



 

d) Aktualizace členů pracovní skupiny 
Z pracovní skupiny MA21 odstoupil pan Nani Martin a Polová Karolína, nahradí je Georg 
Hodek a Michaela Hudková. 

 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 10d/38 ZO: ZO schválilo nové členy pracovní skupiny MA21: Georga Hodka a 
                                        Michaelu Hudkovou. 
 

e) Schválení žádosti o dotaci MA21 
Rozpočet MA21 na letošní rok je celkem 134.000, - Kč. Dotace bude ve výši 80.000, - Kč. 
Vydá se letos kalendář, budou nové panely na naučné stezce, proběhnou besedy a školení 
zastupitelů, veřejné fórum, Den země, Den záchranářů, Den zdraví Cyrilov, kácení máje, 
VU3V. Žádost o dotaci je již odeslána. 
 
Hlasování:  
Pro:  12    Proti:    Zdržel se:  
Nehlasoval: Doležal P. 
Usnesení č. 10e/38 ZO: ZO schválilo strukturu žádosti MA21. 
 
 
11. Projektová dokumentace technická infrastruktura v lokalitě Pod OÚ 
    Starostka: poslala jsem vám cenovou nabídku od Ing. Pohanky k vypracování projektových 
prací inženýrských sítí a komunikací pod OÚ. Ing. Pohanka už pro nás dělal   a byli jsme s jeho 
prací spokojeni. Nabídka je ve výši 350.000, - Kč, bez DPH.  Bude vypracována letos, do 
podzimu bude podána na stavební úřad. Příští rok se může soutěžit a prodávat pozemky. 
Vídeň nyní řeší prodej stavebních pozemků a cena za m2 bude pravděpodobně 1.500, - Kč bez 
DPH, Měřín prodával za 2.000, - Kč, Bohdalov za 1.000, - Kč. Jen Vám říkám, jak je to 
v okolních obcích. Vídeň má spočítáno, že když prodají pozemky za tyto peníze, zbyde jim po 
zasiťování pozemků ještě 10 milionů na zaasfaltování místních komunikací, které jsou rozbité 
po stavbě kanalizace. Ptala jsem se auditora, jaký si myslí, že je nejlepší způsob prodeje 
pozemků a on tvrdí, že nejspravedlivější je obálková metoda. To nám ale pozemky skoupí různí 
developeři a spekulanti. Můžete o ceně přemýšlet, zatím to není aktuální. Souhlasíte s cenovou 
nabídkou od Ing. Pohanky? 
 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 11/38 ZO: ZO schválilo cenovou nabídku ve výši 350.000, - Kč bez DPH za 
                                      vypracování projektových prací k akci „Obytný soubor RD v Borech- 
                                      Inženýrské sítě a komunikace“ od Ing. Pohanky Leoše. 
 
 
 
 



 

12. VŘ administrace dotace Odborné učebny ZŠ 
      Starostka: zaslala jsem vám dvě cenové nabídky na zpracování žádosti o dotaci na projekt 
      Odborné učebny ZŠ-Modernizace a nástavba školy.  
Firmu G-PROJECT s.r.o. neznáme, ale prověřovala jsem si ji s městy, pro které dělali. Byla 
samá spokojenost. Jsou levnější a za podání žádosti o dotaci se platí pouze v případě, že je 
dotace schválená. Chtějí za svoji práci 490.000, - Kč bez DPH (230tis za podání žádosti, 220tis 
za administraci projektu a 5x8tis za následné monitorovací zprávy). S cenou jsou na míň jak na 
půlce nabídky pí Tužinské. Paní Tužinská je jistota, známe její práci, ale její cenová nabídka je 
výrazně vyšší. 
Vala M.: jestli jsi tu firmu prověřila, tak k tomu musíme přihlédnout. Musíme se chovat 
hospodárně. 
Starostka: hlasujeme o souhlasu, že zpracovatelem žádosti o dotaci bude firma G-PROJEKT. 
 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 12/38 ZO: ZO schválilo firmu G-PROJEKT jako zpracovatele žádosti o dotaci 
                                        pro akci „Modernizace a nástavba školy“ za cenu 490.000, - Kč bez 
                                        DPH. 
 
13. Celoroční činnost 

a) schválení veřejnoprávní smlouvy č. 1/2022 o poskytnutí dotace na CČ pro Oblastní 
charitu ZR. Poskytnutí dotace ve výši 5.000, - Kč jsme schválili na minulém jednání ZO.  
 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 13a/38 ZO: ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2022 o poskytnutí dotace na 
                                       CČ pro Oblastní charitu ZR. 
  

b) schválení dotace ve výši 30.000, - Kč pro SH ČMS-SDH Bory  
 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 13b/38 ZO: ZO schválilo dotaci na CČ ve výši 30.000, - Kč pro SH ČMS-SDH 
                                        Bory 
 

c) Schválení Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2022 o poskytnutí dotace na CČ pro SDH 
Bory 

 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 13c/38 ZO: ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2022 o poskytnutí dotace na  
                                       CČ pro SH ČMS-SDH Bory. 
 
 



 

14. Věcná břemena EG.D, a.s. Na Sádkách 
      Starostka: týká se to šesti novostaveb Na Sádkách: 

a) xxx 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 14a/38 ZO: ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM- 
                                        014330077178/011-YPM. 
 

b) xxx 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 14b/38 ZO: ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM- 
                                        014330077178/010-YPM. 
 

c) xxx 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 14c/38 ZO: ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM- 
                                        014330077178/013-YPM. 
 

d) xxx 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 14d/38 ZO: ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM- 
                                        014330077178/012-YPM. 
 

e) xxx 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 14e/38 ZO: ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM- 
                                        014330077178/006-YPM. 
 

f) xxx 
Hlasování:  
Pro: 13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 14f/38 ZO: ZO schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM- 
                                       014330077178/009-YPM. 
 
 
 
 
 
 
 



 

15. Žádosti 
Starostka: žadatelka xxx-žádost o směnu pozemků: 
Pí xxx požaduje cca 800 m2 p. č. 348/6, druh pozemku ostatní plocha a nabízí cca 800 m2 p. č. 
385/14, druh pozemku trvalý travní porost, tento pozemek je její, ale obec ho využívá jako cestu 
a má tam zasázené stromy. Oba pozemky jsou k. ú Dolní Bory. 
Vala M.: to, že její pozemek užíváme, bych určitě nějak pořešil, ale takto ne. Buď obec její 
pozemek odkoupí nebo nabídnout jiný pozemek. Pozemek, který požaduje je v centru obce, je 
to zpevněná plocha. Obec ho může využít i jinak. Měli bychom najít jiné řešení.  
Starostka: dobře, hlasujeme o souhlasu s vyvěšením záměru o směně pozemků. 
 
Hlasování:  
Pro:      Proti: 13   Zdržel se:  
Usnesení č. 15/38 ZO: ZO neschválilo vyvěšení záměru na směnu pozemků p. č. 348/6, o 
                                      výměře cca 800 m2, druh pozemku ostatní plocha za p. č. 385/14, o 
                                      výměře cca 800 m2, druh pozemku trvalý travní porost, oba k. ú DB. 
 
 
16. Různé 

a) umístění výtahu v budově ZŠ 
Starostka: varianta A-původní řešení výtahu bylo, že by se do výtahu vcházelo směrem od 
bytovky a děti by se bezbariérově nedostaly k tělocvičně. Nová varianta B-je, že do výtahu by 
se vcházelo z nynějšího vchodu. Znamená to zásah do jedné kmenové a jedné jazykové učebny 
– její zmenšení a zásah do střechy, kde bude vyčnívat výtahová šachta, bude to taková „kostka“ 
ve střeše. 
Ing. Necidová M.: ta „kostka“ je hrozná, kolik těch návštěvníků ve škole je, kteří budou 
využívat výtah? 
Doležal P.: nemůžeme přemýšlet, že bude ve škole jedno dítě na vozíku za x let a že ten výtah 
bude využit minimálně. I to jedno dítě musí mít stejný přístup jako ostatní.  
Starostka: přesně tak. I když už by ve škole hendikepované dítě bylo, je to náročné už tak samo 
o sobě. To dítě je už tak svým způsobem odloučené od ostatních dětí, proč ho vylučovat ještě 
víc. Mělo by mít alespoň v tomto rovné podmínky, pokud to tedy alespoň trochu lze. Umístěním 
výtahu do prostoru hlavního vchodu pro děti lze podle prověření projektanty uskutečnit. Bude 
to sice dražší varianta, ale bude funkční a nediskriminační. Ve škole může někdy být i učitel 
invalidní. Staví se to snad na věky věků, tak ať je škola přístupná bez bariér všem a ve všech 
patrech. Konzultovala jsem to i s ředitelem, ten se přiklání také k variantě B. 
Kotačka L.: ta „kostka“ není zas tak velká, je možné tam udělat další valbu, aby to vypadalo 
lépe. Takto má řešeno střechu 60 % baráku v obci. 
Vala M.: takže jsme všichni pro béčko, jen se někomu nelíbí ta „kostka“? 
Starostka: hlasujeme tedy pro variantu B. Zkusím s projektanty ještě pořešit střechu, aby ji 
vymysleli jinak. 
 
 
 
 



 

Hlasování:  
Pro: 12     Proti: Ing. Necidová M.  Zdržel se:  
Usnesení č. 16a/38 ZO: ZO schválilo vybudování výtahu z ZŠ Bory podle varianty B. 
 

b) Revitalizace hřbitova v HB 
Starostka: už jsme se dříve dohodli, že se zbourá márnice, posune se místo pro napouštění vody, 
vybuduje se kolumbárium. Prvotní návrh kolumbária byl zbytečně veliký, byl pro 130 míst pro 
urny, to jsem hned připomínkovala Ing. arch. Drbálkovi. Prvotní rozpočet na celou akci včetně 
velkého kolumbárium byl 3 miliony Kč. Po zmenšení kolumbária na 20-30 míst by akce vyšla 
na cca 2 miliony s tím, že do budoucna lze prostor kolumbária zvětšovat až do původně 
naprojektované velikosti. Cena zahrnuje bourací práce, zpevněné plochy, opravu zdi, výsadbu 
zeleně, výstavba kolumbária. Bourací práce by udělali naši hasiči, Pavel Vávra by ještě prověřil 
cenovou výhodnost zapůjčení mobilní drtičky.  
Vávra P.: také by se to mohlo nabídnout lidem, třeba křidlice, cihly… 
Starostka: v letošním roce bychom mohli vybudovat kolumbárium a hlavní cestu. Souhlasíte 
tedy s druhou variantou, která počítá s menším řešením kolumbária? 
 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 16b/38 ZO: ZO schválilo vybudování menšího kolumbária na hřbitově v HB.  
 

c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2021 na zhotovení projektové dokumentace 
    „Sportovní zázemí v obci Bory“ Dohoda o změně zhotovitele. 

 
Starostka: Ing. Iveta Petříčková, která pro nás zpracovává projektovou dokumentaci ke 
sportovnímu zázemí, je těhotná a přerušila svoji činnost. Veškerá práva a povinnosti, které 
vyplývají ze smlouvy, kterou s námi má uzavřenou přecházejí na Ing. Luboše Petříčka. Nic se 
pro nás nemění. Schvalujeme dodatek ke smlouvě s touto změnou. 
 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 16c/38 ZO: ZO schválilo Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 1/2021 na zhotovení 
                                       projektové dokumentace „Sportovní zázemí v obci Bory“ Dohoda o 
                                       změně zhotovitele. 
 
 
17. Závěr 
 
Starostka ukončila jednání ZO ve 21.00 hodin. 
 
 
 
 
 



 

Zapsala: Dvořáková Libuše 
 
Ověřovatelé zápisu:         Doležal Petr  ________________________________ 
 

 
             Dostál Jan    ________________________________  
 

  
Místostarosta obce – Pavel Vávra           ______________________________ 
 

 
Starostka obce – Ing. Lucie Dostálová    ______________________________ 
 
   


