
 

Zápis z 53. schůze Rady obce konané 23.2.2022 v 21.00 hod. 

Přítomní: Ing. Lucie Dostálová, Pavel Vávra, Ladislav Kotačka, Aleš Vávra, Karel Kovář 

Omluven:  

Program: 

1. Zahájení 
2. Pronájem místností v budově OÚ 
3. Pozemek na Cyrilově 
4. Poradna pro občany 
5. Stížnost rušení nočního klidu 
6. Pozemky 
7. ZŠ Bory 
8. Závěr 

 
Jednání: 

1. Jednání zahájila starostka v 21.00 hodin 
 

2. Pronájem místností v budově OÚ 
LNB několik let zdarma užívá dvě místnosti v přízemí budovy OÚ bez nájemní smlouvy. TJ 
Družstevník potřebuje prostory pro uložení dokumentace, dresů a dalších věcí. Vyvěsíme záměr 
k pronájmu obou místností. Obě organizace budou mít možnost zažádat si o pronájem a užívat 
prostory na základě uzavřené nájemní smlouvy. 
 
Hlasování: 5-0-0  

Usnesení č. 2/53 RO: RO schválila vyvěšení záměru o pronájmu dvou místností v suterénu budovy OÚ. 
 
 

3. Pozemek na Cyrilově 
V souvislosti se zamítnutím pronájmu části p. č. 1409, o výměře cca 80 m2, druh pozemku 
ostatní plocha, k. ú HB, byly podané stížnosti, že žadatel o pronájem pan xxx tento pozemek 
dále užívá, upravuje ho a má na něm umístněnou nádrž na dešťovou vodu. 

 
 Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 3/53 RO: RO pověřuje starostku, aby pana xxx písemně vyzvala ke sjednání nápravy: 
                                    uvedení pozemku do původního stavu, odstranění nánosu štěrku, který brání  
                                    odtoku vody do kanálu a odstranění nádrže na vodu, aby nebránila průchodu a  
                                    průjezdu na jiné pozemky. 
 

4. Poradna pro občany 
Paní Jahodová se nabídla, že by v Borech vedla poradnu pro občany. Občanská poradna není 
advokátní kancelář, nepodává žaloby soudu, nezastupuje klienty. Budou se poskytovat rady 
v nepříznivých životních situacích. Svoji činnost by zahájila od 3/2022.  
 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 4/53 RO: RO schválila zahájení činnosti Poradny pro občany od 1.3.2022. 
 
 
 



5. Stížnost rušení nočního klidu 
Ing. xxx podala stížnost na opakující se rušení nočního klidu, který způsobují psi xxx hlasitým 
štěkotem a tím, že napadají koně, kteří se jejich útokům brání. 
 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 5/53 RO: RO pověřilo starostku, aby písemně vyzvala majitele psů ke zjednání nápravy. 
 
 

6. Pozemky 

a) výpůjčka části p. č. 348/13, o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú DB za účelem 
zřízení veřejného místa zpětného odběru odpadních pneumatik, žadatel GREEN Logistics 
CZ s.r.o. 

Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 6/53 RO: RO schválilo vyvěšení záměru o výpůjčce části p. č. 348/13, o výměře 9 m2, druh 
                                    pozemku ostatní plocha, k.ú DB. 

 
b) pronájem části p. č.  132/1, o výměře cca 1000 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú 

DB k uložení palivového dříví-žadatel xxx. Na minulém jednání nebylo schváleno vyvěšení 
záměru o pronájmu tohoto pozemku, s tím, že obec nabídne k pronájmu jiný pozemek. 
Bohužel obec Bory nemá žádné pozemky požadované velikosti vhodné pro skládku dřeva. 

 
c) pronájem nebo prodej části p. č. 15/5, o výměře cca 840 m2, druh pozemku trvalý travní 

porost, k. ú HB. Pozemek již několik let má zaplocený a užívá ho pí xxx.  
 

Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 6c/53 RO: RO pověřilo starostku, aby písemně navrhla prodej části p. č. 15/5, o výměře 
                                        cca 840 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú HB. V případě nezájmu o 
                                        odkup tohoto pozemku, vyzvat uživatelku, aby odstranila oplocení pozemku a  
                                        pozemek dál již neužívala. 
 

d) vlastnické právo vydržením části p. č. 356/19, o výměře 389 m2, druh pozemku zahrada, k. 
ú DB-žadatelé xxx. 

 

Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 6d/53 RO: RO pověřilo starostku, aby písemně sdělila stanovisko právníka k tomuto 
                                       požadavku. 
 

7. ZŠ Bory 

Žádost ředitele ZŠ Bory o schválení darovací smlouvy a DPP  

a) darovací smlouva Dárce: Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., výše daru 70.000,- Kč-60.000,- 
Kč motivační finanční odměny a 10.000, - Kč příspěvek na knihy. 
 

             Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 7a/53 RO: RO schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí daru mezi ZŠ Bory a Pomáháme 
                                      školám k úspěchu o.p.s. 
 
 
 
 
 
 



b) využití části daru jako motivační odměna pro ředitele ZŠ 
 

Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 7b/53 RO: RO schválila využití části daru pro ředitele ZŠ Bory jako motivační odměnu,  
                                       která bude vyplacena formou DPP. 

 
 

8. Jednání ukončila starostka ve 22.00 hod. 
 
 

 
 
 
Pavel Vávra     Ing. Lucie Dostálová 

     místostarosta obce    starostka obce 
 


