
 

Zápis z 56. schůze Rady obce konané 31.3.2022 v 20.30 hod. 

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

Omluven:  

Program: 

1. Zahájení 
2. Stočné 
3. Pronájem rybníka Horník 
4. Výpůjčka pozemku 
5. Pronájem pozemku 
6. Byty-sklepní prostory 
7. Závěr 

 
Jednání: 

1. Jednání zahájila starostka v 20.30 hodin 
 

2. Stočné 
Osvobození od platby za stočné pro uprchlíky z Ukrajiny. 
 
Hlasování: 0-5-0  

Usnesení č. 2/56 RO: RO neschválila osvobození od platby za stočné pro uprchlíky z Ukrajiny. 
 
 

3. Pronájem rybníka Horník 
Na žádost rybářského svazu VM bude nájemní smlouva o pronájmu rybníku Horník ukončena 
k 31.12.2022. Výlov mohou uskutečnit na podzim 2022 s tím, že přesné datum bude obci Bory 
oznámeno písemně s minimálně čtrnáctidenním předstihem. 
 

 Hlasování: 5-0-0 
Usnesení č. 3a/56 RO: RO schválila ukončení nájemní smlouvy na pronájem rybníka Horník 
                                    k 31.12.2022. 
Usnesení č. 3b/56 RO: RO schválila uskutečnění výlovu rybníka Horník na podzim 2022 s tím, že 
                                       datum výlovu bude obci Bory oznámeno písemně s minimálně čtrnáctidenním 
                                       předstihem.  
 

4. Výpůjčka pozemku 
Výpůjčka části p. č. 348/13, o výměře 9 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú DB pro účel 
zřízení veřejného místa pro zpětný odběr odpadních pneumatik firmou GREEN Logistics CZ 
s.r.o. 
 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 4/56 RO: RO schválila bezplatnou výpůjčku části p. č. 348/13, o výměře 9 m2, druh 
                                    pozemku ostatní plocha, k. ú DB pro zřízení veřejného místa pro zpětný odběr  
                                    odpadních pneumatik firmou GREEN Logistics CZ s.r.o. na dobu neurčitou. 
 
 
 
 



5. Pronájem pozemku 
Žadatel xxx-žádost o pronájem části p. č. 1366, o výměře cca 250 m2, druh pozemku lesní 
pozemek k využití jako pastvina. 
 
Hlasování: 5-0-0 

Usnesení č. 5/56 RO: RO schválila vyvěšení záměru o pronájmu části p. č. 1366, o výměře cca 250 m2,  
                                    druh pozemku lesní pozemek. 
 
 

6. Byty-sklepní prostory 
Při zapisování vodoměrů v obecních bytech, bylo zjištěno, že sklepy jsou zarovnány různým 
materiálem, odpadem. Z hlediska bezpečnosti je nutné sklepy vyklidit a uklidit.  
 

Usnesení č. 6/56 RO: RO pověřila starostku, aby vyzvala xxx k odklizení odpadu a různého 
                                    materiálu ze sklepů obecní bytovky. 
 
 

7. Jednání ukončila starostka ve 22.00. hod. 

 

 

 

 

 

Pavel Vávra     Ing. Lucie Dostálová 
     místostarosta obce    starostka obce 

 


