
 

Zápis z 60. schůze Rady obce konané 23.5.2022 v 18.00 hod. 

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

Omluven:  

Program: 

1. Zahájení 
2. ZŠ 
3. Pronájmy 
4. Stavba plotu 
5. Závěr 

 
Jednání: 

1. Jednání zahájila starostka v 18.00 hodin 
 

2. ZŠ 
a) Omezení provozu MŠ Bory o prázdninách 
 
Hlasování: 5-0-0  

Usnesení č. 2a/60 RO: RO schválila omezení provozu MŠ Bory na jednu třídu ve dnech 1.7.-15.7.2022. 
 

b) Přerušení provozu MŠ Bory o prázdninách 
 

Hlasování: 5-0-0  
Usnesení č. 2b/60 RO: RO schválila přerušení provozu MŠ Bory ve dnech 18.7.-31.8.2022 
                                      z organizačních důvodů. 
 

c) Výjimka z nejvyššího počtu dětí v MŠ Bory mladší děti 
 

Hlasování: 5-0-0  
Usnesení č. 2c/60 RO: RO schválila navýšení nejvyššího počtu dětí o 4 na 24 ve třídě mladších dětí. 
 

d) Výjimka z nejvyššího počtu dětí v MŠ Bory starší děti 
 

Hlasování: 5-0-0  
Usnesení č. 2d/60 RO: RO schválila navýšení nejvyššího počtu dětí o 2 na 25 ve třídě starších dětí. 
 

e) Klíče od bedny, ve které jsou uloženy sítě pro tenisty. 
 
Usnesení č. 2e/60 RO: RO pověřila starostku, aby dojednala s ředitelem ZŠ Bory, aby bedna, ve které 
                                      jsou uloženy sítě pro tenisty byla odemčená a volně přístupná. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Pronájmy 
a) pronájem části p. č. 1366, o výměře cca 250 m2, druh pozemku lesní pozemek, k. ú HB 

žadatel xxx 
 

Hlasování: 5-0-0  
Usnesení č. 3a/60 RO: RO schválila pronájem části p. č. 1366, o výměře cca 250 m2, druh pozemku 
                                      lesní pozemek, k. ú HB za 0,04 Kč/m2/rok do 31.12.2023 
 

b) pronájem kosmetického salonu+WC 
žadatelka xxx 

 
Hlasování: 5-0-0  

Usnesení č. 3b/60 RO: RO schválila zveřejnění záměru o pronájmu místnosti v suterénu budovy OÚ 
                                      o podlahové ploše 35,57 m2 (kosmetický salon) a WC o výměře 9,32 m2. 
 

4. Stavba plotu 
Žadatelka xxx, stavba plotu kolem rodinného domu č. p. xxx 
 
Hlasování: 5-0-0  

Usnesení č. 4/60 RO: RO schválila výstavba plotu kolem rodinného domu č. p. xxx dle předloženého  
                                    návrhu. 
 

 

5. Jednání ukončila starostka ve 19.00. hod. 

 

 

 

Pavel Vávra     Ing. Lucie Dostálová 
     místostarosta obce    starostka obce 

 


