
Zápis ze 24. jednání ZO Bory 26.11.2020 v 19. 00 hod. 

Přítomni: Ing. Dostálová Lucie, Vávra Pavel, Kovář Karel, Večeřa Luděk, Kujalová Jana, Viliš 
Petr, Vávra Aleš, Dostál Jan 
Přítomni distančně: Špaček Milan, Ing. Necidová Mária, Mgr. Chalupa Martin, Vala Marian 
Omluveni: Kaštanová Veronika 
Neomluveni: Kotačka Ladislav, Doležal Petr 
Hosté:  
 
1. Zahájení zasedání: 

Pozvánka na toto jednání byla včas vyvěšena, materiály k jednání byly členům ZO zaslány 
v elektronické podobě. Jednání zahájil místostarosta obce v 19.00 hod.  
Počet přítomných zastupitelů obce je ve chvíli zahájení 12. Jednání je usnášeníschopné. 

        
Usnesení č. 1/24 ZO: ZO vzalo na vědomí zahájení zasedání. 
 
2. Ověřovatelé zápisu: 
Návrh starostky: Dostál Jan a Kujalová Jana 
 
Hlasování:  
Pro: 12   Proti:   Zdržel se: 
Usnesení č. 2/24 ZO: ZO schválilo ověřovatele zápisu Dostála Jana a Kujalovou Janu. 
 
3. 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. 7/2020 
7. Cena stočného 2021 
8. Poplatek z odpadu 2021 
9. Likvidace majetku 
10. Podmínky půjčky z fondu 
11. MA21 
12. ZŠ-žádost 
13. Návrh rozpočtu 2021 
14. Zástavní smlouva 
15. Inženýrské sítě „Na Sádkách“ 
16. Dohody zastupitelů 2021 
17. Prodej, koupě pozemků 
18. Dary 
19. Žádosti o příspěvky 2021 
20. Žádosti 



 

21. Různé 
22. Závěr 

Starostka navrhla hlasovat o schválení programu jednání ZO. 
 
Hlasování:  
Pro:  12   Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 3/24 ZO: ZO schválilo program jednání. 
 
Dostavil se Doležal Petr, počet přítomných členů ZO je 13. 
 
4. Kontrola usnesení z jednání RO. 

Místostarosta přečetl usnesení z jednání RO ze dne 18.11.2020. 
K usnesení nebyly dotazy ani připomínky. 
 

Usnesení č. 4/24 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání RO ze dne 18.11.2020. 
 
Dostavil se Kotačka Ladislav, počet přítomných členů ZO je 14. 
 
5. Kontrola usnesení z jednání ZO: 

Místostarosta přečetl usnesení z jednání ZO ze dne 22.10.2020. 
      K usnesení nebyly žádné dotazy ani připomínky. 
 
Usnesení č. 5/24 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání ZO ze dne 22.10.2020. 
 
6.   Rozpočtové opatření č. 7/2020 
      Starostka podala vysvětlení k jednotlivým položkám rozpočtového opatření. 
      Starostka navrhla hlasování o schválení rozpočtového opatření č. 7/2020 ve výši 139.492,90 
      Kč. 
 
Hlasování:  
Pro: 14    Proti:    Zdržel se: 
Usnesení č. 6/24 ZO: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2020 ve výši 139.492,90 Kč. 
Příloha č. 1-RO č. 7/2020 
 
7.   Cena stočného 2021 

Starostka: letos opět musíme schválit cenu stočného pro rok 2021. Kalkulaci pro výpočet 
ceny pro nás zpracovává Ing. Kocůr z firmy Provod. Pro rok 2021 je cena stočného výši 
1.140, - Kč bez DPH/osoba/rok. S 10 % DPH to bude 1.254, - Kč. Navrhuji hlasovat o této 
ceně. 
 

Hlasování:  
Pro: 14    Proti:    Zdržel se:  
Usnesení č. 7/24 ZO: ZO schválilo cenu stočného 2021 ve výši 1.140, - Kč bez DPH/osoba/rok. 
 
 



 

8. Poplatek z odpadu 
    Starostka: náklady na likvidaci komunálního odpadu se navyšují a budou se navyšovat. Nyní 
vychází uložení tuny na 500,- Kč dle návrhu projednávaného Poslaneckou sněmovnou by se 
měla vyšplhat na 2000,- Kč. Možná se bude měnit platba poplatku podle skutečně vyvezených 
kil. Vše je ještě v jednaní, i když by novela měla začít platit už od 1.1.2021. 
Navrhuji navýšit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů prozatím mírně o 100,- na výši 600,- Kč a 
zároveň schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, která upravuje tuto cenu. 
Ing. Necidová M.: navrhuji zjistit v průběhu příštího roku systém na třídění odpadu, že když 
lidé třídí, dává se jim sleva z poplatku, např. 50,- nebo 100,- Kč. Lidé, kteří třídí, aby měli slevu. 
Starostka: to se dobře zjišťuje, při vývozu na kila, kdy váhu popelnice eviduje svozová firma. 
Firma AVE nějaká auta testuje. Negativum je, že lidé potom odpad vyhazují sousedům do 
popelnice nebo někde do škarpy. Dostali jsem dotaci na kompostéry, tak by objem komunálního 
odpadu v popelnicích mohl ubýt. Budou v únoru, březnu. V současné době vyjednáváme druhý 
kontejner na textil, který bude na sběrném dvoře. Textil Eko platí obci 500,- Kč ročně za 
umístění kontejneru v obci, ale za další kontejnery neplatí, naopak budou chtít za další kontejner 
1200,- Kč. Takže zaplatíme za oba kontejnery 700,- Kč za rok. 
Ministerstvo vnitra naši vyhlášku kontrolovalo a osvobození části xxx považují za 
diskriminační. Nemáme žádný objektivní důvod, proč je od poplatku osvobodit. Důvod, že 
k nim nezajíždí svozová firma by mohl nahrát chatařům. K chatám taky svozová firma 
nezajíždí. A chataři poplatek za odpad platí bez problémů. 
 

a) navrhuji hlasovat o souhlasu, aby obyvatelé ze xxx neměli osvobození od platby 
poplatku za odpady. 

 
Hlasování: 
Pro: 12    Proti:   Zdržel se: Špaček M., Kotačka L. 
Usnesení č. 8a/24 ZO: ZO schválilo zrušení osvobození od poplatku za odpady obyvatele části 
                                     xxx. 
 

b) Navrhuji hlasovat o schválení OZV č. 1/2020. 
Hlasování: 
Pro: 14    Proti:   Zdržel se:  
Usnesení č. 8b/24 ZO: ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Bory č. 1/2020, o 
                                      místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,  
                                      třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
  
9.    Likvidace majetku 
       Starostka: návrh na vyřazení a likvidaci majetku obce a ZŠ 

a) návrh obce Bory 
 

Hlasování: 
Pro: 14     Proti:     Zdržel se: 
Usnesení č. 9a/24 ZO: ZO schválilo vyřazení a likvidaci majetku dle návrhu obce Bory. 



 

 
b) návrh ZŠ Bory 

 
Hlasování: 
Pro: 14     Proti:     Zdržel se:  
Usnesení č. 9b/24 ZO: ZO schválilo vyřazení a likvidaci majetku dle návrhu ZŠ Bory. 
 
10.    Podmínky půjčky z fondu 
         Starostka: půjčka na vybudování vodovodu a kanalizace „Na Sádkách“ ve výši 2.200.000, 
- Kč v roce 2021 z vlastního fondu vodovodu a kanalizace (je tvořen z části poplatků za stočné) 
na běžný účet obce, s úrokem 1,5 % p.a. (roční úrok), čtvrtletní splátky 137.500, - Kč, první 
splátka bude 4/2021, poslední 1/2025. Úroky budou převáděny stejně se splátkami.  
Ostatní sítě se vybudují z peněz z fondu pozemků. Zásady o použití fondu, že bude použit na 
nákup pozemků a na náklady k vybudování inženýrských sítí ve výši 3.600.000, - Kč. Převod 
bude schválen v rámci rozpočtu. 
Kotačka L.: když se něco stane, nějaká havárie, z čeho to zaplatíme? 
Starostka: z vlastních peněz a v případě, že nebudou stačit, tak si budeme muset půjčit. 
Viliš P.: tak když začneme splácet, tak se nějaké peníze časem naspoří, budou se vracet. 
Doležal P.: pravděpodobnost, že šest let starý kanály se rozpadnou je snad malá. Snad nehrozí 
žádná velká havárie. 
Starostka: navrhuji hlasování o souhlasu s půjčkou s uvedenými podmínkami. 
 
Hlasování: 
Pro: 14     Proti:     Zdržel se:  
Usnesení č. 10/24 ZO: ZO schválilo půjčku z Fondu vodovodu a kanalizace ve výši 2.200.000,-  
                                      Kč na běžný účet obce, s ročním úrokem 1,5 %, čtvrtletními splátkami 
 137.500, - Kč, první splátka bude v 4/2021 a poslední v 1/2025. Úroky budou převáděny stejně  
 se splátkami. 
 
11.    MA21 
         Starostka: v lednu jsme odsouhlasili program MA21 a neměli jsme dle kontroly přesně 
formulovaná usnesení. 
 

a) Vzetí na vědomí hodnotící zprávy 2019 
Usnesení č. 11a/24 ZO: ZO vzalo na vědomí dokument Hodnotící zpráva 2019 zdravé obce 
                                        Bory a Místní agendy 21. 
 

b) Schválení Akčního plánu zlepšování 2020 
Hlasování: 
Pro: 14    Proti:     Zdržel se:  
Usnesení č. 11b/24 ZO: ZO schválilo dokument Akční plán zlepšování 2020 zdravé obce Bory 
                                       a Místní agendy 21. 
 
 



 

12.    ZŠ-žádost 
         Starostka předala slovo Mgr. Eliášovi F.: obec bude pro ZŠ pořizovat 3 ks 
         interaktivních dataprojektorů za celkovou cenu 199.976,70 Kč od firmy KXN CZ, s.r.o. 
         Hradec Králové. Škole bude na pořízení této techniky ponížen rozpočet.  
Starostka: 

a) Navrhuji hlasování o souhlasu s pořízením 3 ks interaktivních dataprojektorů.  
 
Hlasování: 
Pro: 14    Proti:     Zdržel se:  
Usnesení č. 12a/24 ZO: ZO schválilo pořízení 3 ks interaktivních dataprojektorů pro ZŠ Bory. 
 

b) Navrhuji hlasování o souhlasu s předáním majetku 3 ks interaktivních dataprojektorů 
do majetku ZŠ Bory. 

 
Hlasování: 
Pro: 14    Proti:     Zdržel se:  
Usnesení č. 12b/24 ZO: ZO schválilo převod 3 ks interaktivních dataprojektorů do majetku 
                                        ZŠ. 
 

c) Navrhuji hlasování o ponížení rozpočtu ZŠ Bory na rok 2020 o 200.000, - Kč. 
 
Hlasování: 
Pro: 14    Proti:     Zdržel se: 
Usnesení č. 12c/24 ZO: ZO schválilo ponížení rozpočtu ZŠ Bory na rok 2020 o 200.000, - Kč 
                                       z důvodu nákupu majetku 3 ks interaktivních dataprojektorů. 

 
 
13.      Návrh rozpočtu 2021 

Starostka: letos zbylo na účtu 12.000.000, - Kč. Daňové příjmy budou kvůli koronaviru 
maximálně stejné jako letos, žádné navýšení očekávat nemůžeme. 

Můžeme rozpočet probrat po paragrafech:  
Lesy-zbývá zalesnit les na Cyrilově, případně se začne kácet les za Vaverkovými. 
Silnice je přidán milion na dokončení podkladové vrstvy vozovky pod asfalt „Na Sádkách“. 
Ostatní záležitosti pozemních komunikací to jsou chodníky. Proběhla místní šetření v HB i 
v DB. Dotace by měla dopadnout. Podíl obce by měl být 1.500.000, - Kč, raději jsem nechala 
2.000.000-, Kč. Nějaká částka bude použita na výběrové řízení. 
Dopravní obslužnost je mírně navýšená, kvůli možnému růstu cen. 
Vodovod tam jsou mzdy. Na budovách jsou započítány dodělávky vodovodu Na Sádkách. 
Čistírna mzdy, elektrika je ponížená, nechali jsme změnit tarif, je slibovaná úspora 50.000, - 
Kč ročně. 
Vodní díla v krajině tam je rybník na Cyrilově. Na jaře se by se mělo žádat o dotaci. 
MŠ 65.000, - Kč na dodělání hřiště u MŠ. 
ZŠ rozpočet je 2.050.000, - Kč. 



 

Jídelna je přidáno pro přípravu projektu na vybudování nové jídelny. Na jídelny běží dotace 90 
procent již spousty let. Ale nemáme připravený projekt, takže nebyla možnost žádat. 
Komunitní škola dotace na celoroční činnost bude 15.000, - Kč. 
Kino to zatím vydělalo samo na sebe. 
Knihovna, muzea, kronika zůstávají stejné. 
Kostel DB, rozhlas, zpravodaj zůstávají stejné. 
KD zbývá jeden milion, potřebujeme ještě 12 milionů, posune se realizace.  
Sbor pro občanské záležitosti zůstává stejně nevím, zda bude setkání seniorů. 
Spolky TJ Družstevník a hasiči, navrhuji, aby se jim činnost navýšila minimálně o dvacet tisíc. 
Oba spolky vychovávají mládež.  
Večeřa L.:  když zaplatíme elektřinu, pojistky a technickou za auta a jiné platby, tak na to padne 
půlka současného rozpočtu a na pořízení např. obleků už nezbývá. 
Doležal P.: jak jsou s na tom spolky, které jsou s vámi srovnatelné? 
Starostka: např. Osová Bítýška ti dávají sportovcům 120.000, - Kč. 
Kotačka L.: máme veliké problémy s dopravou, nikdo nechce jezdit na zápasy auty, jezdí 
autobus, to je drahá doprava. Žádáme o dotace z ministerstva, z kraje, není to jednoduché, Letos 
nebyly sice zápasy, ale nepořádali jsme žádné akce, zábavy, takže příjmy jsou minimální. 
Starostka: hasiči si od obce přivydělali sázením stromků v lese, myslivci udělali oplocenku, 
takže také mají příjem od obce. 
Ing. Necidová M.: já bych navrhovala, zda by nešlo přidat poměrově všem spolkům v obci. 
Přidala bych i více. A na fond malých projektů bych navrhovala zvednout částku. 
Starostka: myslivci jsou jen dospělí a příští rok možná také udělají oplocenku, pak jsou tu 
ochránci přírody ti pracují s dětma a příspěvek jsme jim zavedli v roce 2019, je zřejmě 
dostačující. Sportovcům a hasičům bych přidala po dvaceti tisících. 
Tábor náklady jsou podle počtu dětí, tam se to většinou pokrývá, doplatek je minimální. 
Ubytovna na sebe si vydělává. Patří sem i výletiště tam je jeden milion korun, přes zimu se snad 
vyřídí stavební povolení. 
Sociální dary tam zůstává 20.000, - Kč. 
Byty navyšuji na projektovou dokumentaci na byty, školní jídelna bude stát na místě bytů, je 
potřeba řešit jiné místo pro výstavbu bytů. Inspirací jsou mi Křižánky, tam se s výstavbou bytů 
rozjeli už vědí, jak na to. 
Osvětlení přibude osvětlení „Na Sádkách“ v 4-5/2021. 
Hřbitov, pohřebnictví je přidáno na osvětlení hřbitova a parkoviště a na vyhřívané zrcadlo na 
křižovatku od hřiště směrem k Brodku. 
Územní plánování a M21 zůstává stejné. 
Komunální služby jsou platy zaměstnanců a nákup zahradního traktoru. 
Nebezpečný odpad tam je mírný nárůst. 
Komunální odpad navýšení skládkovného. 
Tříděný odpad tam je rezerva na opravu techniky, letos byly velké výdaje. Traktor má něco za 
sebou, počítám s dalšími opravami. Zvážila bych obnovu kontejnerů a pořízení kontejnerů ke 
hřbitovu. Úprava nebo přesun místa skládky na bioodpad u hřiště. 
Sběrný dvůr dohody na mzdu, obnova majetku. Výroba boxů na třídění odpadu a pořízení 
paleťáku. 
Kompostárna tam je zahrnut spolu podíl na kompostéry. 



 

Poldr dopracování dokumentace v HB. Musíme se s tím posunout dál. 
FMP 
Ing. Necidová M.: já bych navýšila o 5-10.000,- Kč. 
Starostka: letos se většina příspěvků vracela kvůli kovidu a z jarních žádostí asi polovička. 
Když se žádostí sejde více, tak je možnost tam peníze přesunout. 
Viliš P.: poslední roky jsme nikomu peníze nekrátili, většinou každý dostal oč si požádali. 
Starostka: navýším FMP o 5.000, - Kč. 
SDH přidáme 20.000, - Kč. Koupíme auto MAN z Velké Bíteše, převod bude pravděpodobné 
do konce ledna. Sešli se finanční dary na auto. 
Samospráva navýšení o spoluúčast na výtah. Je předpoklad, že dotaci dostaneme, do konce roku 
budeme vědět, zda ho budeme realizovat. Vybuduje se výtah, opraví se sociálky a upraví se i 
parkovací místa před a za budovou obce. 
Splátky na úvěrech umořili jsme letos jeden úvěr předčasně, máme 9 úvěrů a příští rok bych 
chtěla umořit další úvěr. 
Ing. Necidová M.: mohli bychom na Cyrilov dostat jeden kontejner na bioodpad a jak to vypadá 
s osvětlením u zastávky? 
Starostka: s kontejnerem počítáme, během týdne vám bude dovezen. S osvětlením pan 
Zikmund počítá. 
Toto je návrh rozpočtu. Na posledním zastupitelstvu bychom schválili finální podobu rozpočtu 
na rok 2021. 
Mgr. Eliáš F.: chtěl bych poděkovat za výbornou spolupráci a podporu školy. A přeji, aby se 
vám i na dále dobře dařilo. 
 
14.      Zástavní smlouva 
           Starostka: jedná se p. č. 86/44, k. ú DB-žadatelé xxx. 
 
Hlasování: 
Pro: 14    Proti:     Zdržel se:  
Usnesení č. 14/24 ZO: ZO schválilo zástavu p. č. 86/44, k. ú DB na základě smlouvy o 
                                      poskytnutí hypotečního úvěru. 
 
15. Inženýrské sítě 
      a) Starostka: „Na Sádkách“ se dodělává vodovod. Končí pod parcelou xxx a 
          další hlavní řád vede na protější straně po Hraničkách. Když ho zakončíme, jak je to 
podle projektu, bude se muset uzavřít cca 30 domů v případě havárie. Když ho napojíme na 
hlavní řád, byl by přidán nadzemní hydrant, které máme jen dva, což je málo. Celá akce by stála 
115.000, - Kč. 
Kotačka L: dohodli jsme se jasně, že do silnice se řezat nebude, určitě udělat protlak. 
Doležal P.: určitě to udělat až bude vše hotové, tak už s tím nikdo nic nenadělá.  
Starostka: je to investice, tak musí rozhodnout zastupitelstvo, navrhuji tedy hlasovat o souhlasu 
s investicí. 
 
Hlasování: 
Pro: 14     Proti:    Zdržel se: 



 

Usnesení č. 15a/24 ZO: ZO schválilo propojení vodovodního řádu „Na Sádkách“ se stávajícím 
                                        hlavním řádem pomocí protlaku u pozemku p. č. 75/11, k. ú DB a  
                                        vybudování nadzemního hydrantu u tohoto pozemku. 
 
       b) Skřínky na elektriku na a plyn. Kdo bude dodávat skříňky obec nebo stavitel? Obec 
           dovede sítě k hranicím pozemku majitele. V rozpočtu je soutěžená pouze plynová 
skříňka. Skříňku na přípojku elektřiny dodává E-on. 
Cena jedné skříňky je 6.500, - Kč, celkem se jedná 34 skříněk. Zaplatí to obec vlastníkům nebo 
si je zaplatí každý sám? 
Dostál J.: my jsme si skříňky pořizovali také na vlastní náklady. 
Doležal P.: ale budky přece k přípojce patří. Nemůžeš udělat přípojku bez budky. Ty lidi si 
koupili pozemky, nemají to připravený, nemají přípojku, vodu na stavbu, kdekoli si půjdeš 
koupit pozemek, tak jsou pozemky připravený i s přípojkama s budkama. 
Vávra P.: když to zaplatíme majitelům Na Sádkách, tak to potom budou chtít stejně zaplatit i 
budoucí majitelé pozemků za budovou.  
Starostka: obce mají vše zasíťované a náklady jsou rozprostřeny do ceny pozemku za parcely.  
Doležal P.: u soukromého pozemku bych to neřešil, tam ať si je stavebník zafinancuje sám. 
Obec u pozemků, které prodala, tam ty budky musí zaplatit. 
Starostka: je to nad rámec rozpočtu. Firma Rekostav říká, že si soukromník platí sám budku. 
Plynová budka je v rozpočtu.  
Kovář K.: na elektriku bude zaplacená, tak si budou platit budku na plyn a budku 
s elektroměrem. 
Kotačka L.: proč bychom měli platit plynovou budku, celá obec si to dělala sama na vlastní 
náklady. 
Doležal P.: u zasíťovaného pozemku musí být budka pro plyn a elektriku. Jenže oni chtějí, aby 
budky byly jednotné se skříňkou na elektroměr. 
Starostka: budky na hodiny si platí každý sám. Budou majetkem občana. 
Viliš P.: poskytl jsem obci depo na uskladnění hlíny ze stavby a ušetřil jsem jí několik tisíc a 
teď nesouhlasím s tím, abych si platil budku. Já obci věnuji 200-250 tisíc a teď si budu platit 
budku.  
Večeřa L.: když budeš ty pozemky prodávat, tak ty budky zhodnotíš. 
Viliš P.: všude to funguje tak, že se prodávají pozemky zasíťované i s budkama. 
Viliš P.: kdybych nekoupil pole a neprodal ho potom obci, tak by tady nebyly žádné pozemky 
k výstavbě domů. 
Vala M.: my tady řešíme, aby budky vypadali stejně, jak donutíme ty ostatní majitele, aby si 
koupili budky stejné? 
Viliš P.: navrhuji, aby se z peněz, které se ušetří za nájem mého pozemku, tak ať se zaplatí 
všem budky. A je to vyřešený, a ještě pořád pro obec peníze nějaké zůstanou. S těma penězma 
nikdo nepočítal. To potom můžeš přijít, že chceš zaplatit lampu, obrubníky a další.  
Starostka: chci, aby závěrečná bilance byla zveřejněna, kolik, co stálo uskladnění materiálu, 
pořízení vodovodu… 
Vávra P.: tak to bude dar od manželů Vilišových pro stavebníky. 
Viliš P.: já vám tady nemusím nic vysvětlovat, já jsem se zasadil o to, aby tady byly pozemky 
k výstavbě. 



 

Mgr. Chalupa M.: ať si všichni pořídí budku na elektroměr na vlastní náklady. 
Večeřa L.: elektro budku by si měl zaplatit každý sám. 
Starostka: navrhuji hlasování o schválení, že elektro budku si pořídí vlastníci pozemku na 
vlastní náklady. 
 
Hlasování: 
Pro: 13     Proti.    Zdržel se: Viliš P.  
Usnesení č. 15b/24 ZO: ZO schválilo, že elektroměrné budky si pořídí vlastníci stavebních 
                                        pozemků v lokalitě „Na Sádkách“ na vlastní náklady. 
 
 
16. Dohoda zastupitele 
      Starostka: jedná o dohodu o pracovní činnosti pro Aleše Vávru, který provádí pracovní  
      činnost na ČOV a na vodárně jako zástup za dovolenou nebo nemoc. ZO musí dát souhlas  
      s uzavřením této dohody. 
 
Hlasování: 
Pro: 13     Proti:     Zdržel se: Vávra A. 
Usnesení č. 16/24 ZO: ZO schválilo uzavření dohody o pracovní činnosti pro Aleše Vávru- 
                                      správa ČOV na rok 2021. 
 
 
17. Prodej, koupě pozemků 
      Starostka:  

a) xxx, koupě p. č. 6, o výměře 333 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú DB, záměr 
zveřejněn od 3.7.2020 do 19.7.2020. 

 
Hlasování: 
Pro: 14     Proti:     Zdržel se:  
Usnesení č. 17a/24 ZO: ZO schválilo prodej p. č. 6, o výměře 333 m2, druh pozemku ostatní 
                                        plocha, k. ú DB, cena 150,- Kč/m2 + DPH. 
 

b) xxx, koupě p. č. 1326/6, o výměře 77 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú HB, záměr 
zveřejněn od 3.7.2020 do 19.7.2020. Ing. Necidová M. požadovala abych dohodla 
směnu pozemku za jiný pozemek, který by se hodil na vybudování např. hřiště. 

Kontaktovala jsem žadatele s návrhem na tuto směnu, ale on ji odmítl, že požadovaný pozemek 
je rodičů a ti s tím nebudou souhlasit. 
Kotačka L.: za mě neprodat, oni se nemohou dohodnout v rodině. Až bude možnost pozemek 
směnit, tak se budeme bavit o prodeji. 
Ing. Necidová M.: já bych jim pozemek prodala, jsou to občané obce a nějaký přínos do obce 
přinesou. 
Starostka: navrhuji hlasování o souhlasu s prodejem pozemku. 
 
 



 

Hlasování: 
Pro: Ing. Necidová M.  Proti: 12   Zdržel se: Mgr. Chalupa M. 
Usnesení č. 17b/24 ZO: ZO neschválilo prodej p. č. 1326/6, o výměře 77 m2, druh pozemku 
                                        ostatní plocha, k. ú HB. 
 
 
18. Dary 
      Starostka:  

a) TJ Družstevník 6.000, - Kč 
 
Hlasování: 
Pro: 14    Proti:     Zdržel se:  
Usnesení č. 18a/24 ZO: ZO schválilo dar ve výši 6.000, - Kč pro TJ Družstevník. 
 

b) Babybox-ZR 
 Starostka: ve Žďáře n. Sázavou byl vybudován nový babybox. Máme zde žádost o 

        poskytnutí daru na vybudování tohoto babyboxu, dále jsou dary využity k modernizaci a 
údržbě stávajících boxů. Dar už jsme poskytli v roce 2018 ve výši 2.000, - Kč. Za sebe bych 
navrhovala 5000,- Kč. 
Viliš P.: já jsem jim dar poskytl na jejich stránkách je zveřejněn seznam. Je to hodně dlouhý 
seznam, takže darů se jim sejde hodně. Ale jsou potřeba peníze na obnovu, údržbu…. 
 
Hlasování: 
Pro:  13   Proti:     Zdržel se: Kotačka L. 
Usnesení č. 18b/24 ZO: ZO schválilo dar ve výši 5.000, - Kč pro Babybox. 
 
19. Žádosti o příspěvky 2021 
      Starostka: 

a) Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště ZR. 
V roce 2020 jsme darovali 500,- Kč. Navrhuji letos stejnou částku. 

 
Hlasování: 
Pro: 13    Proti:     Zdržel se: Ing. Necidová M. 
Usnesení č. 19a/24 ZO: ZO schválilo dar ve výši 500,- Kč pro Centrum pro zdravotně 
                                        postižené Kraje Vysočina, o.p.s. pracoviště ZR. 
 

b) Diakonie Broumov 
Letos žádá poprvé o příspěvek, jedná se o svoz použitého textilu, máme zde kontejner 
na textil o dalším se jedná. Navrhuji nepřispívat Diakonii na činnost. 
 

Hlasování: 
Pro: 13    Proti:     Zdržel se: Špaček M. 
Usnesení č. 19b/24 ZO: ZO neschválilo dar pro Diakonii Broumov. 
 



 

c) Diecézní charita Brno, oblastní charita ZR požaduje příspěvek na rok 2021 ve výši 
237.000, - Kč. Letos jsme jim poskytli dotaci ve výši 5.000, - Kč, na příští rok navrhuji 
opět 5.000, - Kč. 

 
Hlasování: 
Pro:  12   Proti:  Viliš P.   Zdržel se: Ing. Necidová M. 
Usnesení č. 19c/24 ZO: ZO schválilo dotaci na rok 2021 ve výši 5.000, - Kč pro Diecézní 
                                        charitu Brno, oblastní charitu ZR. 
 

d) Diecézní charita Brno, oblastní charita ZR, byla jí poskytnuta dotace pro rok 2020 ve 
výši 5.000, - Kč. Prý nemohou přijmout dotaci, chtějí, abychom smlouvu změnili na 
poskytnutí daru. Jsem proti, požadujeme vyúčtovat poskytnuté finance, takže nebudeme 
měnit smlouvu. 

 
Hlasování: 
Pro:  12   Proti:    Zdržel se: Ing. Necidová M., Špaček M. 
Usnesení č. 19d/24 ZO: ZO neschválilo poskytnutí daru na rok 2020 ve výši 5.000, - Kč pro 
                                        Diecézní charitu Brno, oblastní charitu ZR. 
 
20. Žádosti 
Vávra A.: úprava cest po těžbě. Soukromníci si nechávají vytěžit dřevo v lese firmou. Těžká 
technika ničí cesty. Jak to vyřešíme? Je to cesta do Hatí, za čističkou a další 
Doležal P.:  jsou na ně nějaký páky? 
Vávra A.: zřejmě by se musel oslovit vlastník, kdo těžil. 
Starostka: na opravy cest běžely nějaké dotace, ale obce žádat nemohly. Domlouvala jsem se 
s Radenicemi, že bychom oslovili Zemas, aby přispěl na opravu cesty k Radenicím a obce by 
se nějak podělily o náklady, ale Radenice mají rozjetých hodně akcí-vodovod, sanaci rybníku 
a neví, jestli by i toto ufinancovali. Dohodli jsme se, že zjistím, kolik bude stát projekt, kolik 
by stála oprava a podle toho bychom se nějak odpíchli, zda o tom vůbec uvažovat. 
Ing. Necidová M.: mám tu žádost za xxx na vyčištění struhy a kanálu jeho před domem. 
Kotačka L., Večeřa L.: může ji udržovat sám, řeší se to tu každý rok. 
Ing. Necidová M.: svažující se břeh není zpevněn a hlína jde s vodou do struhy a kanálu. 
Starostka: až budou mít zaměstnanci čas, tak tam zajedou. Na opravy cest po těžbě poptám se 
jiných obcí, jak to řeší. 
 
V rámci budování chodníků se budou instalovat zpomalovací radary. 85 % nákladů na ně hradí 
fond a 15 procent my, což vychází na 22.500, - Kč. Budou to radary, které zobrazí SPZ. Kam 
je umístit? Mám návrh z Dosipu Servis s.r.o., v Dolních Borech směr od Radostína na sloup u 
Štěpánkových. Směr od Rousměrova sloup u Karáskové, směr od Vídně zpomaluje zatáčka, 
návrh je umístit radar na sloup u Eliášových. 
Kotačka L.: to je uprostřed dědiny to už nemá smysl tam dávat radar, ještě jsem neviděl radar 
uprostřed dědiny. 
Viliš P.: tak ho dejte k Havlíčkům. 



 

Starostka: je to jedinečná příležitost pořídit radary za tuto cenu, měli bychom se dohodnout, 
kam je umístit. 
Doležal P.: radar u Eliášů, jak je to daleko ke křižovatce od Radenic? 
Mg. Chalupa M.: a nešlo by zviditelnit ten přechod u autobusové zastávky? 
Starostka: správně by tam ten přechod neměl být, je tam na černo, měl by být zrušen. Podle 
nějakých předpisů tam nejsou pro přechod parametry. Radary zaregistrují značku auta a je 
možné ta data stáhnout. Je nutné tam provoz zpomalit, chodí tam děti ze školy, pohřební 
průvody. 
Večeřa L.: pro většinu lidí to bude jako nesmyl radar uprostřed obce, ale když to navrhla firma, 
tak to umístění mají nějak zdůvodněné. 
Vávra A.: a kolik let je životnost? Kolik stojí údržba? Aby to nefungovalo rok a pak nic. 
Starostka: to jsem nezjišťovala, ale poptám se. Kdo souhlasí s umístěním radarů v obci podle 
návrhu firmy Dosip Servis? 
 
Hlasování: 
Pro: 14     Proti:     Zdržel se: 
Usnesení č. 20/24 ZO: ZO schválilo umístění radaru v obci podle návrhu firmy Dosip Servis 
                                      s.r.o. 
 
21. Různé 
Viliš P.: fitness prvek u kabin je opraven? Aby se někomu něco nestalo. 
Starostka: ještě ne, popoženu to. 
Kdy svoláme další zasedání? V pondělí 28.12. nebo v úterý 29.12.? 
Takže se sejdeme v pondělí 28.12.2020. 
 
22. Závěr 
Starostka ukončila jednání ZO v 22.00 hodin. 
 
Zapsala: Dvořáková Libuše 
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