
 

Zápis z 52. schůze Rady obce konané 6.1.2022 v 19.00 hod. 

Přítomní: Ing. Lucie Dostálová, Pavel Vávra, Karel Kovář 

Omluven: Vávra Aleš, Kotačka Ladislav 

Program: 

1. Zahájení 
2. ZŠ-platební výměr, odměna ředitele ZŠ a MŠ Bory 
3. Jmenování velitele hasičů 
4. Pronájmy 
5. Stanovení výše poplatku za odpad organizacím působícím v obci 
6. Závěr 

 
Jednání: 

1. Jednání zahájila starostka v 19.00 hodin 
 

2. ZŠ 
a) na odměny bude za 12/2021 rozděleno zaměstnancům ZŠ a MŠ Bory xxx, - Kč. 
 
Hlasování: 3-0-0  

Usnesení č. 2a/52 RO: RO schválila odměnu pro ředitele ZŠ a MŠ Bory za období 12/2021 ve výši   
                                      xxx, - Kč. 
 

b) platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Bory 
Novelizací Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 
správě došlo od 1.1.2022 ke změně stupnice platových tarifů u pedagogických pracovníků. 
Nový platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Bory bude od 1/2022 ve výši xxx, - Kč. 

 
Hlasování: 3-0-0 

Usnesení č. 2b/52 RO: RO schválila platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Bory dle novelizace Nařízení 
                                      vlády č. 341/2017 Sb., v celkové výši xxx, - Kč.  
 
 

3. Jmenování velitele hasičů 
 

 Hlasování: 3-0-0 
Usnesení č. 3/52 RO: RO pověřila starostku jmenováním velitele JSDH Bory pana Luďka Večeřu. 
 

4. Nájmy 
a) Ukončení pachtu MRS VM 

              Moravský rybářský svaz Velké Meziříčí dne 13.12.2021 doručil výpověď pachtovní smlouvy 
uzavřenou dne 27.4.2018 na rybník Horník s tím, že bude rybník do 30.4.2022 vyloven a tím bude 
umožněno jeho převzetí případným dalším nájemcem. Dle ustanovení smlouvy musí být výpověď 
pachtýře doručena do 31.10. kalendářního roku a výlov je možné provádět vždy na podzim.  
 

Hlasování: 0-3-0 
Usnesení č. 4a/52 RO: RO neschválila výpověď pachtovní smlouvy na rybník Horník k 30.4.2022. 
Usnesení č. 4aa/52 RO: RO nechválila výlov rybníku Horník do 30.4.2022. 
 



b) záměr pronájem části p. č. 1409, k. ú HB o výměře cca 80 m2, druh pozemku ostatní plocha 
za účelem skládky parkování vozidel a přívěsného vozíku, prostoru pro hraní dětí před 
domem a umístění nádrže na dešťovou vodu-žadatel xxx. Záměr byl zveřejněn od 
21.12.2021 do 6.1.2022. K záměru bylo doručeno několik nesouhlasných stanovisek od 
občanů místní části Cyrilov. 

 
Hlasování: 0-3-0 

Usnesení č. 4b/52 RO: RO neschválila pronájem části p. č. 1409, o výměře cca 80 m2, druh pozemku 
                                      ostatní plocha, k. ú HB. 
 
 

5. Stanovení výše poplatku za odpad organizacím působícím v obci 
 
Hlasování: 3-0-0 

Usnesení č. 5/52 RO: RO stanovila výši poplatků za odpad pro organizace v obci Bory pro rok 2022  
                                    takto: tříděný odpad 1.500, - Kč + DPH, 
           komunální odpad: 1.960, - Kč + DPH za popelnici o objemu 110 l 
      2.940, - Kč + DPH za popelnici o objemu 240 l. 
 
 
 

6. Jednání ukončila starostka ve 21.00. hod. 

 

 

 

 

 

Pavel Vávra     Ing. Lucie Dostálová 
     místostarosta obce    starostka obce 

 


