
Zápis ze 40. jednání ZO Bory 20.4.2022 v 19.00 hod. 

Přítomni: Ing. Dostálová Lucie, Vávra Pavel, Kujalová Jana, Večeřa Luděk, Viliš Petr, Mgr. 
Chalupa Martin, Dostál Jan, Vala Marian, Kovář Karel, Ing. Necidová Mária,  
 
 
Omluveni: Vávra A. 
Neomluveni: Kotačka L., Doležal P., Špaček M., Bc. Kaštanová V. 
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 10. 
Jednání je usnášeníschopné.      

Usnesení č. 1/40 ZO: ZO vzalo na vědomí zahájení zasedání. 
 

 
2. Ověřovatelé zápisu: 
Návrh starostky: Vala M., Mgr.  Chalupa M. 
 
Hlasování:  
Pro: 10     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 2/40 ZO: ZO schválilo ověřovatele zápisu Valu Mariana a Mgr. Chalupu Martina. 
Dostavil se Doležal P., počet přítomných členů ZO je 11. 
 
 
3. Schválení programu jednání: 

Starostka: hlasujeme o schválení 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. 3/2022 
7. Schválení auditu 
8. ZŠ Bory-výběrové řízení 
9. Žádosti 
10. Různé 
11. Závěr 
 

 
 



 

Hlasování:  
Pro:  11    Proti:      Zdržel se: 
Usnesení č. 3/40 ZO: ZO schválilo program jednání. 
 
 
4. Kontrola usnesení z minulé RO 

Místostarosta přečetl usnesení jednání RO ze dne 31.3.2022. 
      K usnesení nebyly žádné dotazy ani připomínky. 
 
Usnesení č. 4/40 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání RO ze dne 31.3.2022. 
Dostavil se Kotačka L. a Špaček M., počet přítomných členů ZO je 13. 
 
 
5. Kontrola usnesení z minulé ZO 

Místostarosta přečetl usnesení z jednání ZO ze dne 31.3.2022. 
      K usnesení nebyly žádné dotazy ani připomínky. 
Usnesení č. 5/40 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání ZO ze dne 31.3.2022. 
 
 
6. Rozpočtové opatření č. 3/2022 

Starostka vysvětlila jednotlivé položky RO. Nebyly žádné dotazy a připomínky. 
Hlasování:  
Pro:  13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 6/40 ZO: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2022 ve výši 2.024.401,16 Kč.  
Příloha č. 1 - RO č. 3/2022 
 
 
7. Schválení auditu 

Starostka: audit-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření vám byla zaslána do e-mailů. 
Již spousty let dělával obci audit HB Auditing. Ten ukončil svoji činnost a doporučili nám 
Audit Bartoš. Audit soukromou firmou stojí obec cca 50.000, - Kč. Dohodli jsme se, že 
bychom audit nechali provést krajem, ten je zdarma. Máte nějaké dotazy? 

 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 7/40 ZO: ZO schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021. 
Příloha č. 2-Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021. 
 
 
8.  ZŠ Bory-výběrové řízení 
     Starostka: proběhlo výběrové řízení k zakázce Modernizace datové a síťové infrastruktury 
     pro ZŠ Bory. Ze tří nabídek je nejvýhodnější firma Falco computer, s.r.o. VM za cenu 
     1.828.270, - Kč včetně DPH. Zakázka se skládá ze dvou částí: 
 



 

 
a) dodání síťového hardwaru, včetně instalace a 
b) elektrické a datové rozvody v učebně výpočetní techniky a rozvody wifi sítě v prostorách 
     školy. 
Falco computer, s.r.o. jako jediné dodalo nabídky na obě části zakázky. Ostatní dvě firmy 
dodaly nabídku pouze na první část. 
Souhlasíte s výběrem hodnotící komise? 
 

a) dodání síťového hardwaru, včetně instalace 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 8a/40 ZO: ZO schválilo dodání síťového hardwaru, včetně instalace od firmy Falco 
                                     computer, s.r.o. pro akci Modernizace datové a síťové infrastruktury pro  
                                     ZŠ Bory za 1.502.570, - KČ VČETNĚ DPH. 
 

b) elektrické a datové rozvody v učebně výpočetní techniky a rozvody wifi sítě 
v prostorách školy 

Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 8b/40 ZO: ZO schválilo dodání elektrických a datových rozvodů v učebně 
                                      výpočetní techniky a rozvodů wifi sítě v prostorách školy od firmy 
                                      Falco computer, s.r.o. pro akci Modernizace datové a síťové 
                                      infrastruktury pro ZŠ Bory za 325.700, - KČ VČETNĚ DPH.  
  
 
9. Žádosti 
    Starostka: do dnešního jednání ZO nebyly podány žádné žádosti. 
 
10. Různé 
a) Starostka: ředitel ZŠ požádal o schválení předání veřejného hřiště za Jednotou a dětského 
    hřiště za ZŠ do výpůjčky ZŠ Bory. Obě hřiště zůstanou volně přístupné. 
Špaček M.: u hřiště za Jednotou je stále otevřená branka, mohou tam volně běhat psi. Bylo by 
dobré tam dát aspoň cedulku s výzvou, aby se zavírala.  
Starostka: dobře, to zařídíme. Ještě nějaké dotazy? 
 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 10a/40 ZO: ZO schválilo předání veřejného hřiště za Jednotou a dětského hřiště 
                                        za ZŠ do výpůjčky ZŠ Bory zdarma na dobu neurčitou. 
 
b) Starostka: dále ředitel ZŠ požádal, abychom projednali, jak bude dále fungovat hřiště za 
tělocvičnou. A kdo se o ně bude starat. Kdysi bylo hřiště zamčené a pro klíč se chodilo k pí 
xxx. Půjčení klíče bývalo zpoplatněné, myslím, že 30,- Kč. Nyní si myslím, že už je volně 
přístupné. Nově je tam opraven plot a celá plocha. Někdo se musí o hřiště starat. 



 

Špaček M.: mělo by to mít řád, měla by být kniha, tam se bude zapisovat, kdo hřiště kontroloval, 
zapisovat závady. 
Viliš P.: kdo to bude dělat? Snad by to měl dělat školník. 
Starostka: rozhodně jsem pro nechávat hřiště odemčené, v této době, kdy my chceme, aby se 
děti pohybovaly venku. 
Kotačka L.: čí je to areál? Školy, to je jasný, tady není o čem přemýšlet, kdo se má starat! Starší 
děcka to můžou při odchodu zamést, když budou končit, tak hřiště po sobě uklidí. Je tam 
tělocvikář, tak na to dohlédne a když tam bude závada, tak to nahlásí někomu zodpovědnému. 
Mgr. Chalupa M.: tak to funguje i když jdeme do tělocvičny. Úklid nářadí a pomůcek tělocvičny 
při odchodu a případné závady se hlásí. 
Kovář K.: školníkovi se pořídil zahradní traktor, tím si ušetří čas, tak může dělat i jiné věci.  
Vala M.: ať se stará škola, nevím, o čem je řeč. 
Starostka: dobře, hlasujeme o souhlasu, že o hřiště za tělocvičnou se bude starat ZŠ Bory.  
 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 10b/40 ZO: ZO schválilo, že hřiště za tělocvičnou bude udržovat v pořádku školník 
                                       ZŠ Bory. 
 
c) Starostka: máme tu žádost o vydání souhlasu s užitím znaku obce na fotbalový dres pro 
    kaplana xxx, který připravuje děti na první svaté přijímání. On s nimi rád hraje 
    fotbal, tak by mu dres chtěly dát jako dar. Souhlasíte? 
 
Hlasování:  
Pro: 13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 10c/40 ZO: ZO schválilo užití znaku obce Bory na fotbalový dres, který bude jako 
                                       dar pro kaplana xxx. 
 
 
Špaček M.: xxx, má připomínku, že jak se dělají chodníky, aby byl ostrůvek i u zastávky u 
Jakubcových pro bezpečnější vystupování z autobusu. Nějaká vyvýšenina. Nešlo by to nějak 
vyřešit? Na druhé straně se nastupuje z chodníku, tak je to vyvýšené. 
Starostka: zastávka u Jakubcových je problém, tam nám takovou úpravu nepovolí legislativa. 
Na veřejném fóru byl jeden z návrhů úprava parku u kostela v HB. Zapracovala by se tam 
zastávka a parkovací plochy pro kostel i kulturní dům. Chtěla bych to takto nějak vybudovat, 
aby se nastupovalo z jednoho místa, aby nebylo několik zastávek a aby byla zastávka podle 
norem.  
 
 
Špaček M.: jak to vypadá s poldrem? 
Starostka: tam čekáme na stavební povolení z Velkého Meziříčí, ti zase čekají na hodnotící 
zprávu od Filipa Lysáka.  
 
 



 

Ing. Necidová M.: a rybníček na Cyrilově? 
Starostka: tam se také čeká na hodnotící zprávu. Stavební dozor navrhoval, že nejlepší by bylo 
dělat rybníček přes zimu.  
 
Starostka: připomínám v neděli bude Česká televize přenášet přímým přenosem fotbalový 
zápas Bory-Bobrová. Přijďte fandit. A v pátek je Den Země. Zveřejnili jsme podrobnější 
program.  
 
Starostka: dále tu máme požadavek, aby se také konalo zastupitelstvo na Cyrilově. 
Vala M.: kdo přišel s tím požadavkem? 
Starostka: pan xxx. On má více požadavků, ale říkal, že není možnost je přednést. Na fórum se 
údajně nemohli dostavit.  
Špaček M.: bývala to tradice, to tak bylo, že jednou do roka se ZO konalo na Cyrilově. 
Starostka: pan xxx řešil, že by bylo potřeba na Cyrilově vybudovat kanalizaci. Napojení na 
Bory by bylo finančně velice nákladné. Již dříve jsme nabízeli starousedlíkům pořízení 
domácích čistíren, neměli zájem. Kdysi jsem řešila možnost kanalizace na Cyrilově s paní 
Hladíkovou z Envira a ta říkala, že hlavní problém je, že ještě není odkanalizovaná velká část 
obce Bory. To je větší ekologická zátěž než Cyrilov bez kanalizace. Navrhuji tedy uspořádat 
příští zasedání ZO na Cyrilově. Třeba termín pátek 13.5.2022. 
 
 
11. Závěr 
Starostka ukončila jednání ZO ve 20.30 hodin. 
 
 
Zapsala: Dvořáková Libuše 
 
Ověřovatelé zápisu:      Vala Marian       ________________________________ 
 

 
          Mgr. Chalupa Martin ________________________________  
 

  
Místostarosta obce – Pavel Vávra           ______________________________ 
 

 
Starostka obce – Ing. Lucie Dostálová    ______________________________ 
 
   


