
Zápis ze 39. jednání ZO Bory 31.3.2022 v 19.00 hod. 

Přítomni: Ing. Dostálová Lucie, Vávra Pavel, Kujalová Jana, Večeřa Luděk, Viliš Petr, Vávra 
Aleš, Mgr. Chalupa Martin, Dostál Jan, Vala Marian, Kovář Karel, Špaček Milan, Doležal Petr, 
Kotačka Ladislav 
 
Omluveni: Ing. Necidová M., Bc. Kaštanová V. 
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. 1/39 ZO: ZO vzalo na vědomí zahájení zasedání. 
 

Starostka poděkovala a předala dar panu Zikmundovi Františkovi za dlouholetou činnost 
velitele SDH.  
 
2. Ověřovatelé zápisu: 
Návrh starostky: Večeřa Luděk, Kovář Karel 
 
Hlasování:  
Pro:  11    Proti:   Zdržel se: Kovář K., Večeřa L. 
Usnesení č. 2/39 ZO: ZO schválilo ověřovatele zápisu Kováře K. a Večeřu L. 
 
3. Schválení programu jednání: 

Starostka: vypadly nám z programu body 4. kontrola usnesení z minulých RO a 5. 
kontrola usnesení z minulého ZO. Hlasujeme o schválení doplněného 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. 2/2022 
7. Splátky půjčky a úroků z Fondu VAK 
8. Rozpočtový výhled 
9. Fond malých projektů 
10. Projednání inventarizace 
11. ZŠ-terminál do školní jídelny 
12. CN Revitalizace hřbitova 
13. CN projektová dokumentace Odborné učebny ZŠ 



 

14. Pořízení elektrocentrály 
15. Smlouva věcné břemeno EG.D 
16. Koupě, prodej pozemků-žádosti 
17. Sociální služby spolupráce 
18. Žádosti 
19. Různé 
20. Závěr 

 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:      Zdržel se: 
Usnesení č. 3/39 ZO: ZO schválilo program jednání. 
 
4. Kontrola usnesení z minulé RO 

Místostarosta přečetl usnesení jednání RO ze dne 23.2., 28.2 a 21.3.2022. 
      K usnesení nebyly žádné dotazy ani připomínky. 
Usnesení č. 4/39 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání RO ze dne 23.2., 28.2. a 

                              21.3.2022. 
 

5. Kontrola usnesení z minulé ZO 
Místostarosta přečetl usnesení z jednání ZO ze dne 23.2.2022. 

      K usnesení nebyly žádné dotazy ani připomínky. 
Usnesení č. 5/39 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání ZO ze dne 23.2.2022. 
 
 
6. Rozpočtové opatření č. 2/2022 

Starostka vysvětlila jednotlivé položky RO. Nebyly žádné dotazy a připomínky. 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 6/39 ZO: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2022 ve výši 672.100, - Kč.  
Příloha č. 1 - RO č. 2/2022 
 
 
7. Splátky půjčky a úroků z Fondu VAK 

Starostka: do fondu VAK si sami spoříme peníze na případné opravy vodovodu a 
kanalizace. Tyto peníze uvízly na termínových vkladech banky Sberbank, proto 
pozastavujeme splátky půjčky do VAK. Navrhuji pozastavit splátky do října 2022. 

 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 7/39 ZO: ZO schválilo pozastavit splátky půjčky do VAKu do října 2022. 
 
 
 
 
 



 

8.  Rozpočtový výhled 
     Starostka: výhled vám byl zaslán do e-mailů. Musí se pravidelně aktualizovat, byl zveřejněn 
                      na úřední desce. 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 8/39 ZO: ZO schválilo Rozpočtový výhled na roky 2023-2026. 
Příloha č. 2-Rozpočtový výhled 
 
 
9. Fond malých projektů 
    Starostka: sešly se 4 žádosti: 

a) Žadatel TJ Družstevník Bory-Memoriál Stanislava Ochrany, částka 12.000, - Kč. 

Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 9a/39 ZO: ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 12.000, - Kč pro TJ Družstevník na  
                                      akci Memoriál Stanislava Ochrany. 
 

b) Žadatel Sdružení pro Cyrilov, z. s.-Tradiční řemesla na pouti, částka 4.000, - Kč.  
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 9b/39 ZO: ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 4.000, - Kč pro Sdružení pro Cyrilov,  
                                     z. s. na akci Tradiční řemesla na pouti. 
 

c) Žadatelka Křížová Blanka-Třídenní obecní zájezd, částka 4.000, - Kč.  
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 9c/39 ZO: ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 4.000, - Kč pro Křížovou B. na  
                                      akci Třídenní obecní zájezd. 
 

d) Žadatel SH-ČMS-SDH Bory-Pálení čarodějnic, částka 4.000, - Kč.  
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 9d/39 ZO: ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 4.000, - Kč pro SH-ČMS-SDH Bory 
                                      na akci Pálení čarodějnic. 
 
10. Projednání inventarizace 
      Starostka: inventarizační zpráva Vám byla zaslána, máte nějaké dotazy?  
 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 10/39 ZO: ZO schválilo Inventarizační zprávu za rok 2021. 
 



 

11. ZŠ terminál do školní jídelny 
Starostka: v rámci modernizace provozu školní jídelny, byl v návaznosti na nový stravovací 
systém zaveden systém výdeje stravy přes výdejové čipy. Škola má na pořízení tohoto systému 
finanční prostředky v rozpočtu školy. Protože cena je přes 40tisíc, jedná se o pořízení investice 
a tu pořizuje obec a následně ji převádí do majetku školy. 
 

a) Schválení pořízení výdejního terminálu LOGIC VESA  
Hlasování:  
Pro: 13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 11a/39 ZO: ZO schválilo pořízení investice výdejní terminál LOGIC VESA za 
                                        cenu 56.929, 29 Kč, včetně DPH. 
 

b) Schválení převodu výdejního terminálu do majetku ZŠ Bory 
Hlasování:  
Pro: 13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 11b/39 ZO: ZO schválilo převod výdejního terminálu LOGIC VESA do majetku 
                                        ZŠ a MŠ Bory. 
 
 
12. CN Revitalizace hřbitova  
      Starostka: zaslala jsem Vám cenovou nabídku projekčních prací revitalizace hřbitova v HB 
od D+Architekti s.r.o., Ing. Drbálek ve výši 66.550, - Kč, včetně DPH. V nejbližší době budeme 
žádat o povolení bourání márnice a povolení stavby kolumbária. 
 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 12/39 ZO: ZO schválilo cenovou nabídku na projekční práce na revitalizaci 
                                      hřbitova v HB od D+Architekti za 66.550, - Kč včetně DPH. 
 
13. CN projektová dokumentace Odborné učebny ZŠ 

a) cenová nabídka projekčních prací ZŠ Bory stavební úpravy a nástavba od 
D+Architekti s.r.o., Ing. Drbálek ve výši 1.706.100, - Kč. V květnu, červnu bychom 
měli podávat žádost o povolení na stavební úřad. 

 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 13a/39 ZO: ZO schválilo cenovou nabídku na projekční práce na stavební úpravu 
                                      a nástavbu ZŠ Bory od D+Architekti za 1.706.100, - Kč včetně DPH.  
 

b) smlouva o dílo D+Architekti s.r.o., vypracování projektové dokumentace 
 

 
 
 



 

Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 13b/39 ZO: ZO schválilo Smlouvu o dílo mezi obcí Bory a D+architekti s.r.o. o 
                                       vypracování projektové dokumentace na akci „ZŠ Bory-stavební  
                                       úpravy a nástavba“. 
 
 
14. Pořízení elektrocentrály 
      Starostka: několikrát jsme řešili, jak zajistit funkčnost ČOV, budovy OÚ, školní kuchyně a 
podobně v případě dlouhodobého výpadku elektrické energie. Je třeba pořídit výkonnou 
elektrocentrálu. Na doporučení pana Zikmunda Františka jsem oslovila o nabídku firmu ALFA 
IN z Nové Vsi u Třebíče. Nabídku jste dostali e-mailem. Jako nejvhodnější se nám zdá nabídka 
elektrocentrály GRIZZLI 27000, která by měla být dostatečně výkonná. Cena je 290.642, - Kč 
včetně DPH. V tomto případě si můžeme DPH uplatnit, takže výsledná cena bude 240.200, - 
Kč. 
 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 14/39 ZO: ZO schválilo pořízení elektrocentrály GRIZZLI 27000 za cenu  
                                      290.642, - Kč. 
 
 
15. Smlouva věcné břemeno EG.D 
Starostka: smlouva o budoucí smlouvě-distribuční zařízení k p. č. 1340/2, k. ú HB (na 
Cyrilově). Věcné břemeno na p. č. 1329/4 a 1410, k. ú HB. Investorka xxx. 
 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 15/39 ZO: ZO schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
                                      č.: NM-001030070669/002-VMRE. 
 
 
16. Koupě, prodej pozemků-žádosti 
Starostka: žadatel xxx by chtěl od obce koupit p. č. 173/4, o výměře 502 m2, p. č. 1114/1, o 
výměře 575 m2 a p. č. 327, o výměře 148 m2, všechny druh pozemku ostatní plocha, k. ú DB. 
Jsou to pozemky kolem jejich zahrady a domu. Chtěl by tyto pozemky obhospodařovat-sekat 
trávu, vysázet dřeviny.  
Vala M.:  ty pozemky by se mohly využít jinak, byla tam cesta, mohla by se obnovit. 
Starostka: také bych se těch pozemků nezbavovala. Souhlasíte s vyvěšením záměru o prodeji 
těchto pozemků? 
 
 
Hlasování:  
Pro:      Proti:  13   Zdržel se:  



 

Usnesení č. 16/39 ZO: ZO neschválilo vyvěšení záměru o prodeji p. č. 173/4, o výměře 502 
                                      m2, p. č. 1114/1, o výměře 575 m2 a p. č. 327, o výměře 148 m2, všechny  
                                      druh pozemku ostatní plocha, k. ú DB.  
 
 
17. Sociální služby spolupráce 
Starostka: nabídka spolupráce komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) 
prostřednictvím společnosti AUGUR Consulting s.r.o. Bezplatné umístění Katalogu sociálních 
služeb na stránkách obce. Je vize, že sociální služby se měly sdružovat do jedné služby, aby 
nebylo takové množství nabídek, někdy je to nepřehledné, co kdo nabízí. Nyní jde o to, že bude 
služba zveřejněna na webu obce. Bylo to projednáváno i na mikroregionu. Obce, které se 
účastnili měly zájem o umístění banneru na stránkách. 
Vala M.: jsem pro, pro občany to bude jenom přínos. 
 

a) Obec bude součást procesu KPSS 
 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 17a/39 ZO: ZO schválilo být součástí procesu KPSS ORP Velké Meziříčí za 
                                        podmínek, kdy obci Bory z této spolupráce neplynou žádné finanční  
                                        povinnosti. 
 

b) Umístění Katalogu sociálních služeb na webových stránkách 
 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 17b/39 ZO: ZO schválilo, aby obec Bory byla součástí procesu plánování  
                                        sociálních služeb v území ORP Velké Meziříčí, projevuje zájem o 
informace, které se k procesu KPSS v ORP Velké Meziříčí vztahují, má zájem participovat na 
přípravě strategických dokumentů v sociální oblasti v ORP Velké Meziříčí a současně má 
zájem bezplatně umístit Katalog sociálních služeb na své webové stránky.  
 
 
18. Žádosti 
Starostka: žádost Linky bezpečí, z.s. o podporu. Požadují 5.000, - Kč. V loni dostali 500,- Kč. 
      Kdo souhlasí s příspěvkem ve výši 5.000, - Kč pro Linku bezpečí?  
 
Hlasování:  
Pro:     Proti: 13   Zdržel se:  
Usnesení č. 18/39 ZO: ZO neschválilo příspěvek ve výši 5.000, - Kč pro Linku bezpečí, z. s. 
 
Navrhujete jinou částku? Ne? Takže není o čem hlasovat. 
 
 



 

19. Různé 
a) aktualizace ceníku samovýroby dřeva 

Vala M.: dělá si ještě někdo dřevo samovýrobou? Cenu můžeme aktualizovat a máme na 
samovýrobu co nabídnout? 
Starostka: ještě se pár lidí najde, kteří si dřevo dělají. 
Kotačka L.: dnes je za kvalitní vlákninu 1.100, - Kč. 
Vala M.: za samovýrobu za kvalitní dřevo je i 800,- Kč. V Jívovým bývala cena za 300,- a ještě 
obec zajistila dopravu dovezlo domů. Navrhuji cenu bez DPH navýšit o 200,- Kč. 
Starostka: dobře, kdo souhlasí, aby se cena bez DPH za dřevo navýšila o 200,- Kč?  
 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 19a/39 ZO: ZO schválilo navýšení ceny bez DPH za dřevo o 200,- Kč/prostorový 
                                        metr od 1.4.2022 
Příloha č. 3-Ceník dřeva 
 

b) desková hra 
Starostka: dostali jsme nabídku na koupi regionální deskové hry, do které se zapojují jednotlivé 
obce. Jedná o strategickou vědomostní hru, ve které hlavní roli hrají obce okresu Žďár nad 
Sázavou. Za možnost zapojit do hry obce nic neplatí, jediná podmínka je, objednat si minimálně 
10 ks hry, cena za kus bude asi 500,- Kč. Je potřeba doplnit nějaké naše věci pro reprezentaci 
nebo dary do tomboly, odměny pro děti. Byla by to hodnotná cena. Cena jsou náklady na 
zaplacení nákladů tiskárny a lidi, co kolem toho dělají. Nabídla bych to lidem, vyjde to na 
podzim, mohl by to být dárek na Vánoce. Je to vhodné pro děti od 10 let. 
Doležal P.: a škola to nechce? Pro žáky? 
Starostka: můžu se poptat. Návrh, kolik jich objednat? 20? 30? Teď musíme odsouhlasit, zda 
do toho půjdeme. Množství můžeme upřesnit. Rozšířím to mezi občany a podle zájmu uděláme 
objednávku. 
 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 19b/39 ZO: ZO schválilo zapojení obce Bory do regionální deskové hry Jak dobře 
                                        to u nás znáš? 
 

c) Dodatek č. 1 ke smlouvě dílo 
Starostka: Ing. Tužinská bude administrovat projekt na konektivitu ZŠ. Jedná se o projekt za 
cca 2 milióny Kč, kde je dotace 90 %. Cena díla je stanovena na 4 % z uznatelných nákladů. 
Dodatek určuje cenu za následné práce po podání žádosti o dotaci. Plnění dodatku bude 
financováno z rozpočtu obce, o toto plnění bude ponížen příspěvek na provoz ZŠ Bory. 
Souhlasíte s uzavřením dodatku? 
 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:     Zdržel se: 
Usnesení č. 19c/39 ZO: ZO schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2021/023. 



 

Příloha č. 4-Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 2021/023. 
 

d) napojení radarů a Policii ČR 
Starostka: radary mají v sobě dvě kamery a krajské ředitelství policie má zájem na uzavření 
smlouvy o napojení radarů na jejich systém. V případě, kdyby se něco stalo, budou mít přehled, 
kdo se po obci pohybuje, budou moci využít informací z radarů. Souhlasíte s napojením našich 
radarů na systém policie ČR? 
 
Hlasování:  
Pro: 12     Proti:    Zdržel se: Špaček M. 
Usnesení č. 19d/39 ZO: ZO schválilo uzavření smlouvy o napojení radarů na systém Policie 
                                        ČR. 
 

e) dotace na odpady 
Viliš P.: proč žádáme o myčku na nádobí, když je v jídelně, bude snad v novém KD? 
Starostka: jedná se o myčku na vratné kelímky, ta musí být speciální. V jídelně kelímky umyje 
špatně, je tam silný proud a ten kelímky obrací vzhůru dnem. Myčka by byla ve sportovním 
zázemí, pouze za předpokladu, že bychom dotaci dostali. 
 
Kotačka L.: pro ty, kdo to ještě neví, 24.4 bude Česká televize přímým přenosem vysílat v TV 
fotbalový zápas Bory – Bobrová  
 
20. Závěr 
 
Starostka ukončila jednání ZO ve 20.30 hodin. 
 
 
Zapsala: Dvořáková Libuše 
 
Ověřovatelé zápisu:        Kovář Karel ________________________________ 
 

 
           Večeřa Luděk ________________________________  
 

  
Místostarosta obce – Pavel Vávra           ______________________________ 
 

 
Starostka obce – Ing. Lucie Dostálová    ______________________________ 
 
   


