
 

Zápis ze 41. jednání ZO Bory 13.5.2022 v 19.00 hod. 

Přítomni: Ing. Dostálová Lucie, Vávra Pavel, Kujalová Jana, Večeřa Luděk, Viliš Petr, Mgr. 
Chalupa Martin, Vala Marian, Kovář Karel, Ing. Necidová Mária, Vávra Aleš, Doležal Petr, 
Špaček Milan, Bc. Kaštanová Veronika 
 
 
Omluveni: Kotačka L., Dostál J. 
Neomluveni:  
Hosté: občané Cyrilova 
 
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. 1/41 ZO: ZO vzalo na vědomí zahájení zasedání. 
 

 
2. Ověřovatelé zápisu: 
Návrh starostky: Ing. Necidová Mária, Kujalová Jana 
 
Hlasování:  
Pro: 11    Proti:   Zdržel se: 2 Kujalová J., Ing. Necidová M. 
Usnesení č. 2/41 ZO: ZO schválilo ověřovatele zápisu Kujalovou J. a Ing. Necidovou M. 
 
 
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. 4/2022 
7. Schválení závěrečného účtu 2021 
8. Schválení účetní závěrky 2021 
9. Schválení výsledku hospodaření 2021 
10. Žádosti 
11. Různé 
12. Závěr 

 



 

Hlasování:  
Pro:  13    Proti:      Zdržel se: 
Usnesení č. 3/41 ZO: ZO schválilo program jednání. 
 
 
4. Kontrola usnesení z minulé RO 

Místostarosta přečetl usnesení z jednání RO ze dne 20.4. a 29.4.2022. 
      K usnesení nebyly žádné dotazy ani připomínky. 
 
Usnesení č. 4/41 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání RO ze dne 20.4. a 29.4.2022. 
 
 
5. Kontrola usnesení z minulé ZO 

Místostarosta přečetl usnesení z jednání ZO ze dne 20.4.2022. 
      K usnesení nebyly žádné dotazy ani připomínky. 
Usnesení č. 5/41 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání ZO ze dne 20.4.2022. 
 
 
6. Rozpočtové opatření č. 4/2022 

Starostka vysvětlila jednotlivé položky RO. Nebyly žádné dotazy a připomínky. 
 

Hlasování:  
Pro:  13     Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 6/41 ZO: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2022 ve výši 205.000, - Kč.  
Příloha č. 1 - RO č. 4/2022 
 
 
7. Schválení závěrečného účtu 2021 

Starostka: návrh závěrečného účtu 2021 vám byl zaslán e-mailem. Je také zveřejněn na 
úředních deskách. Máte k němu nějaké dotazy? Takže hlasujeme o jeho schválení. 

 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 7/41 ZO: ZO schválilo Závěrečný účet za rok 2021 bez výhrad. 
Příloha č. 2-Závěrečný účet za rok 2021. 
 
8.  Schválení účetní závěrky 2021 
     Starostka: účetní závěrka za rok 2021 vám opět byla zaslána. Nějaké dotazy? Hlasujeme o 
     jejím schválení. 
 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 8/41 ZO: ZO schválilo Účetní závěrku za rok 2021 bez výhrad. 
Příloha č. 3-Účetní závěrka za rok 2021 



 

 
9. Schválení výsledku hospodaření 
    Starostka: výsledek hospodaření za rok 2021 je zisk ve výši 5.058.925,96 Kč. 
 

a) schválení výsledku hospodaření 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 9a/41 ZO: ZO schválilo výsledek hospodaření za rok 2021 zisk ve výši  
                                      5.058.925,96 Kč. 
 

b) převod výsledku hospodaření 2021 na účet 432 nerozdělený zisk, ztráta z minulých let 
Hlasování:  
Pro:  13    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 9b/41 ZO: ZO schválilo převod výsledku hospodaření za rok 2021 ve výši  
                                      5.058.925,96 Kč na účet 432 nerozdělený zisk, ztráta z minulých let. 

Příloha č. 4-Výsledek hospodaření za rok 2021 
 
10. Žádosti 
Starostka: do tohoto jednání ZO nemáme žádné žádosti. 
 
 
11. Různé 
xxx.: kanalizace na Cyrilově. Odpadní vody vytékají pod obcí ke studánce. 
Starostka: o mez nad studánkou se bude starat pan Vala Marian. Od pana Mahela se nechá 
odtok vod vyčistit bagrem.  
xxx.: všechny struhy jsou zasypané, je to potřeba vše vyčistit. Cesta od Borů, tam při dešti teče 
hodně vody. 
Starostka: to vše se může pročistit.  
xxx.: tam se dělala přípojka elektřiny a někdo tam přehrábl kanál a už to nikdo neopravil. 
xxx.: co s tou kanalizací? Je to reálné? 
Starostka: v minulých letech jsme vám navrhovali domovní čistírny. Nebyl od občanů Cyrilova 
zájem. Enviro řeklo, že odkanalizovat 20 domů na Cyrilově a táhnout to dolů do Borů je 
nereálné a finančně extrémně náročné. Potom je varianta vybudovat kořenovou čističku, na to 
tady není vhodný pozemek. 
xxx.: většina lidí nemá na domácí čistírnu prostor. Máme malé dvorky. 
Starostka: taky by mohly být sdílené čističky. 
xxx.: nevěřím, že by někdo souhlasil s tím, aby měl společnou čističku. 
Ing. Necidová M.: no tak si každý obnoví jímky. 
Starostka: můžeme nechat vypracovat od Provodu nabídky řešení: domovní čistička, kořenová 
čistička a kanalizace na kolik to vyjde a jaký to bude mít efekt.  
Mgr. Chalupa M.: a byl někdo ochotný pozemek pro kořenovou čističku prodat? 
xxx.: to nikdo z nás nezjišťoval. 
Starostka: kdyby se měla kanalizace táhnout do Borů, tak by se vykupovalo spousta pozemků. 



 

Doležal P.: když poteče z domovních čističek čistá voda do polí, tak to bude lepší řešení, než 
když teče odpadní voda. 
xxx: jímky tady jsou staré, které se používaly na hospodaření a s nimi nelze počítat. 
Doležal P.: tak bych zabudoval domácí čističky na místo starých jímek. 
Vala M.: tak se podíváme do map na lokality, čí pozemek by se hodil. 
xxx.: nejprve bych nechal udělal návrhy a podle toho bych posoudil, který je reálný. 
Ing. Necidová M.: s tím nesouhlasím. Dá se hodně peněz za návrhy a potom se to zastaví třeba 
na výkupu pozemku. 
xxx.: tak se to svede do Borů na Benátka. 
Starostka: na Benátkách kanalizace nová není tam je stará a do té nás nikdo nenechá se napojit, 
je dle legislativy nevyhovující. 
xxx.: jak se to dozvíme, že se kolem toho něco dělá? 
Starostka: koncem června bude zastupitelstvo, tak přijďte, tam to můžeme projednat. 
xxx.: zvonička je ve špatném stavu, je potřeba aspoň natřít střechu. Budu tady mít plošinu, 
můžeme to natřít. Kluci tady někteří pomohou. 
Starostka: když si to takto uděláte, tak koupit barvu není problém. 
xxx.: rybníček, kolik bude stát, vytvoření takového komářiště? Srážek ubývá, vody už tolik 
není. 
Starostka: o tom se jedná už dva roky. Doteď nikdo neměl proti tomu námitky. Návrh přišel od 
osadního výboru. Od prvopočátku se nejedná o rybník na koupání, jak je někdy s oblibou 
interpretováno. Bude fungovat jako nádrž, jako opatření pro zadržování vod. 
xxx.: v 80. roce jsme měli rybník kompletně vybagrovaný a pět let se tam držela voda, pak se 
nastěhovaly ondatry a rozkousaly hráz, od té doby teče. 
Ing. Necidová M.: řešení rybníku bude takové, že voda tam zůstane a voda nepůjde do obce. 
Také to bude z hlediska požárního přínos jako požární nádrž. 
xxx.: rybníček bude stát peníze, je tady čekárna, která také potřebuje opravit, na to peníze 
nejsou. 
Ing. Necidová M.: když jsem začínala, tak se čekárna opravila. Nikdo další opravy dál 
neurgoval. 
xxx.: kdysi se osadní výbor scházel pravidelně s lidmi. 
Starostka: ale to je váš místní problém, že se osadní výbor neschází. Že výbor nefunguje, to my 
nijak neovlivníme.  
xxx.: zastávka na Benátkách. Už nefunguje. Je zrušená. Oficiálně zmizela i z jízdních řádů. 
Požaduji, aby se zastávka obnovila. Dohaduji se s řidiči, aby tam zastavili. Nechtějí, protože 
není v jízdním řádu. 
Starostka: můžu to zkusit pořešit s krajem a požádat o obnovení. Jak je to dlouho, co zmizela 
z jízdních řádů. Z hlediska bezpečnosti budou chtít určitě vybudovat i nástupní ostrůvek. 
xxx.: No to už je dávno, když se měnily dřevěné sloupy za betonové, tak ji někdo sundal a 
potom zmizela i z jízdních řádů. 
Vávra P.: to jsou všechno podněty, které by osadní výbor měl předat zastupitelstvu.  
xxx.: a lavička na zastávce v parku není. Není možné si sednout. 
Starostka: lavička do parku bude. Moje představa je, že park u kostela v HB se celkově upraví. 
Chtěla bych tam i přesunout zastávky pro směry k Rousměrovu. 



 

xxx.: v Bíteši je na hlavní silnici jen nakresleno, napsáno bus a žádný nástupní ostrůvek tam 
nemají. 
Vala M.: co ten rybníček chcete to zrušit nebo jak? Tady šlo o to, aby se tady také vybudoval 
prostor pro odpočinek. Lavičky na sezení. Zájem o obnovu rybníčku vzešel z osadního výboru. 
xxx.: to že nefunguje osadní výbor víte moc dobře. Nic tady nefunguje. 
Starostka: Jestli nejste spokojeni s jeho fungováním, tak vyvolejte nové volby. Členy osadního 
výboru jste si zvolili sami. 
Ing. Necidová M.: když jsem připravila akci na sázení stromů, tak přišli dva lidi. Zveřejnila 
jsem na vývěsce na zastávce. Takže žádný zájem není. 
xxx.: o žádný takový akci nevím, že by se konala. 
Ing. Necidová M.: a jak si představujete, že vám to mám sdělovat? To mám obcházet dům od 
domu a sdělovat vám to každému osobně? 
Doležal P.: nebýt paní Necidové, která za vás kope, tak byste tady toho tolik neměli. Jako jediná 
hájí na zastupitelstvu zájmy Cyrilova. Měli byste si jí vážit.  
Vávra P.: bylo tady řečeno, že zástupci osadního výboru budou předávat podněty na 
zastupitelstvo.  
xxx.: obecní pracovníci tady nesečou trávu. 
Starostka: co se týká sečení trávy, jasně jsem už řekla, že pracovníci nebudou vysíkat trávu 
lidem před domy. Jestli tam někdo chce mít bodláky, tak ať je tam má. Když si tam dá oblázky, 
tak je tam bude mít, ať si tam má, co kdo chce. Prostranství před domy si může udržovat každý 
sám jako v Borech. To bychom pak nedělali nic jiného. 
xxx.: a tady kolem kulturáku? Kdyby tady zítra nebyla soukromá akce, tak bych to nechal 
zarostlý, abyste viděli, jak to vypadalo. 
Starostka: tak snad má kulturák svého správce, tak se o to postará on. 
xxx.: kdy se bude řešit převod zvoničky do majetku obce? Pořád to není vyřešené. Taky to trvá 
dlouho. 
Starostka: žádala jsem pana děkana, aby nám dal potvrzení, že není zvonička farní, pořád nic 
nedodal. Musíme to mít, než se zapíše do katastru. Jestli to spadá do památkově chráněných 
staveb, tam by do toho hodně mluvili památkáři, co kdy a jak opravovat. 
Vávra A.:  jste schopni to udělat? Natřete ji? Koupíte si barvu? 
xxx.: jsme schopni to udělat. Já to zařídím. 
xxx.: a stahování vody do rybníčka by se řešilo jak? Budou tady vybudovaný příčný koryta? 
Už nad dědinou nějak stáhnout do polí, aby nešla do dědiny. 
Starostka: to řeší projekt, je to záchytná nádrž. Bude to bezpečnostní prvek pro Cyrilov, aby až 
přijde velká voda, aby nevzala chalupy pod rybníkem. Poldr v Borech je projektovaný na 
100letou vodu. 
Špaček M.: tyhle poldry se dělají na 100letou vodu, to se nedělá na chvíli. To se třeba ocení až 
za několik let. 
Starostka: dnes se dobře ví, že zavážet rybníky je nesmysl, naopak rybníky se nově budují. Je 
to malá vodní plocha, ale každá se cení. Co byste s ním chtěli udělat jiného? 
xxx.: zavést a vybetonovat zpevněnou plochu.  
Starostka: jak dlouho tady ten rybník je? 
xxx.: devadesát let? 
Starostka: tak 90 let tady ten rybník je, má svoji funkci. Proč bychom ho měli rušit? 



 

Vala M.: bylo by dobré od vysilačů směrem k Cyrilov zabudovat koryta, aby odváděla vodu 
mimo obec. 
Ing. Necidová M.: ale přes cestu musí se dát rošty, projede tudy hodně cyklistů.  
Špaček M.: před 40 lety tam nad Cyrilovem vyvěral slabý pramen vody a doplňoval rybníček. 
Pramen se ztratil. Může to být narušením podloží od lomu. 
xxx.: v Borech jste zavezli požární nádrž, že není potřeba, tak tady ten rybník už taky nemá 
žádný význam. 
Starostka: ale to byla betonová nádrž. A není potřeba, protože po obci jsou nadzemní hydranty. 
Vávra P.: ale na druhou stranu se tam zase vybudoval jeden poldr v DB a druhý se bude budovat 
v HB. 
Vávra A.: tak ten rybníček chcete nebo nechcete? Chce to prostě přijít na zastupitelstvo a říct, 
co chcete. 
Špaček M.: je vás tady 10 cyrilováku, uspořádejte referendum, jestli ho chcete nebo ne. 
xxx.: o tom se už rozhodovalo, máte v tom práci, jsou v tom peníze. To už nerušit. 
Starostka: v Radenicích nádrž také opravili nezasypali ji, tady se dá vybudovat místo pro 
odpočinek. Má to další benefity. 
Ing. Necidová M.: není problém až se bude budovat, se sejít a říct, co si kdo jak představuje, co 
by tam mělo a nemělo být. Zatím to jsou jenom technické výkresy. Vlastní vzhled se bude řešit 
později. 
xxx.: a kdo to bude udržovat? 
Starostka: obecní pracovníci. Obecní prostranství v Borech také udržují. 
xxx.: ten rybník nemůžete přebagrovat, vede tudy vodovod xxx. 
Špaček M.: tak se dá udělat přeložka vodovodu. 
Starostka: dobře, takže ještě nějaké podněty? Děkuji vám za hojnou účast a podněty. Další 
zastupitelstvo bude zřejmě koncem června v Borech, můžete opět přijít. 
 
 
12. Závěr 
 
Starostka ukončila jednání ZO ve 20.30 hodin. 
 
 
Zapsala: Dvořáková Libuše 
 
Ověřovatelé zápisu:      Ing. Necidová Mária  ________________________________ 
 

 
          Kujalová Jana     ________________________________  
 

  
Místostarosta obce – Pavel Vávra           ______________________________ 
 

 
Starostka obce – Ing. Lucie Dostálová    ______________________________ 


