Údaje o obci:
Adresa: Obec Bory, Dolní Bory 232, 594 61 Bory
telefonické spojení:

starosta obce:
úřednice obce:

566 535 175, mobil 724 187 007
566 535 175, mobil 724 187 004

elektronická podatelna:
webové stránky obce na adrese:
datová schránka:

podatelna@bory.cz
http://www.bory.cz
z2fbpae

počet obyvatel k datu 31.12.2017

777 + 4 cizinci

Zastupitelstvo obce, rada obce, výbory zastupitelstva v roce 2017
Starosta:
Místostarosta:

Březka Josef
Křížová Blanka

Zastupitelstvo obce je 15ti členné.
Jmenný seznam:
Březka Josef
Dostálová Lucie Ing.
Eliáš František Mgr.
Chalupa Martin Mgr.
Příhodová Petra do 17.3.2017, Polová Michaela od 21.4.2017
Kotačka Ladislav
Křížová Blanka
Kujalová Jana
Láznička Pavel
Marková Růžena MVDr.
Slavíková Marcela Ing. Mgr.
Kořínková Dana Ing.
Špaček Milan
Vávra Pavel
Viliš Petr
Počet jednání zastupitelstva obce za rok 2017: 15
Rada obce je 5ti členná.
Jmenný seznam:

Březka Josef
Dostálová Lucie Ing.
Chalupa Martin Mgr.
Křížová Blanka
Viliš Petr

Počet jednání rady obce za rok 2017: 14

Výbory zastupitelstva: kontrolní, finanční, osadní
Složení kontrolního výboru:
Předseda:
Členové:

Marková Růžena MVDr.
Láznička Pavel
Vávra Pavel

Složení finančního výboru:
Předseda:
Členové:

Eliáš František Mgr.
Slavíková Marcela Ing. Mgr.
Suková Dana Ing.

Složení osadního výboru:
Předseda:
Členové:

Necidová Mária Ing.
Marek Karel
Vyziblová Jana
Novotný Martin
Březka Pavel ml.

Komise rady: povodňová
Složení povodňové komise:
Předseda:
Místopředseda:
Členové:

Zapisovatelka:

Březka Josef
Zikmund František
Viliš Petr
Eliáš František Mgr.
Novotný Antonín
Špaček Milan
Křížová Blanka

Zastupitelstvo obce Bory má schválen rozpočtový výhled na období 2017-2021 (v tis. Kč)
Rok
2017
2018
2019
2020
2021

Daňové
Dotace Vlastní
Přijetí
Splátky
Výdaje
Rezerva
příjmy
příjmy
úvěru
úvěrů
11.072,3
664,6
2.173,5
2.008
3.524,5 14.452,1
-2.058,2
použití rezervy
10.609
215
2100
0
3.524,5 9.399,5
10.749
215
2115
0
3.524,5 9.564,5
10.834
215
2160
0
3.524,5 9.684,5
10.929
215
2192
0
3.524,5 9.811,5

Zastupitelstvo obce Bory má schválenu Rozvojovou strategii na 2015-2025
(dle zpracování p. Vencovské M.)
1. zasíťování nových lokalit pro výstavbu rodinných domů
2. dokončit kanalizaci na dešťovou vodu pod obecním úřadem
3. výstavba kanalizace a ČOV na Cyrilově
4. dobudování obecního rozhlasu do nových lokalit
5. dořešení využití kabelové televize
6. dokončení rekonstrukce chodníků a doplnění informačních cedulí
7. rekonstrukce komunikace na Cyrilově, včetně dořešení odtoku přívalových vod
8. oprava místní komunikace mezi Bory a Radenicemi
9. snížení nivelety na silnici v místě „Oklík“ (nebezpečný úsek)
10. doplnění bezpečnostních prvků (zrcadla, měřiče rychlosti, dopravní značení)
11. pořízení technického vybavení na údržbu obce
12. vybudovat komunitní centrum (multifunkční společenský dům)
13. nákup mobilního vybavení pro venkovní akce (stany, lavice, stoly)
14. vytvoření společenské návsi v rámci projektu „Mezibory“
15. zajištění zázemí pro spolkovou činnost
16. vybudovat zázemí u rybníka Horníka a výletiště
17. modernizace sportovních areálů v obci
18. obnova dětského hřiště (u sportovních kabin)
19. vybudovat venkovní posilovnu
20. modernizace vybavení obecní knihovny a rozšíření muzea
21. údržba a rekonstrukce obecních budov a zařízení
22. péče o kulturní památky a drobné sakrální stavby
23. osvětlení a dovybavení hřbitova
24. vybudování odborných učeben v ZŠ
25. vybudovat novou školní jídelnu s propojením na budovy základní a mateřské školy
26. vybudování zahrady u nové mateřské školy včetně vybavení herními prvky
27. modernizace vybavení školní tělocvičny a hřiště
28. podpora mimoškolních aktivit dětí
29. podpora projektových záměrů ZŠ
30. podpora činnosti Komunitní školy
31. dotační podpora pro spolkovou činnost – Fond malých projektů
32. propagace společenských a sportovních aktivit v obci
33. podpora místních tradic a zvyků
34. motivace leadrů a propagace dobrovolnictví
35. podpora prorodinných aktivit
36. zajistit bezbariérovost lékařské ordinace
37. vybudovat malometrážní byty (komunitní bydlení)
38. podpora sousedské výpomoci
39. podpora terénních sociálních a zdravotních služeb
40. najít partnerskou obec
41. aktivně se zapojovat do činnosti a dotačních výzev MAS
42. realizace MA21
43. aktualizace databáze místních podnikatelů na webu obce
44. propagace místních výrobců a jejich produktů
45. vytváření pracovních míst
46. využití prostor obce k pronájmu (např. kadeřnictví, kanceláře firem apod.)
47. řádné hospodaření v obecním lese
48. propagace obce a turisticky zajímavých lokalit (např. kampaně, propagační materiály)
49. vybudování naučných stezek

50. natočit propagační video o obci
51. využití bývalého dolu „Hatě“ pro turistický ruch
52. vybudování rozhledny na Cyrilově
53. rozšíření ubytovací kapacity a možnosti stravování v turistické sezóně
54. průběžná péče o veřejnou zeleň a úklid veřejných prostranství
55. obnova a doplnění venkovního mobiliáře (lavičky, koše…)
56. péče o rozvoj významných přírodních lokalit v území
57. obnova a zvýšení retenčních schopností krajiny (šetrné zemědělství)
58. realizace pozemkových úprav
59. zapojení do akce „Čistá Vysočina“
60. transfer obojživelníků přes silnici Halda
61. odbahňování rybníků a jejich údržba
62. opatření ke zvyšování krajinné pestrosti či druhové rozmanitosti
63. podpora výměny kotlů v domácnostech (osvěta, dotace MŽP)
64. realizace protipovodňových opatření
65. informační kampaň zaměřená na třídění odpadů pro občany a žáky ZŠ
66. úprava sběrných míst a nákup nových kontejnerů
67. zvýšit podíl tříděného odpadu
68. vybudování sběrného dvora
Obecně závazné vyhlášky obce Bory – platné v roce 2017
 OZV 1/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
Bory
 OZV 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u staveb
 OZV 2/2010 o místních poplatcích
 OZV 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bory
 OZV 3/2015, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě
 OZV 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 OZV č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy a
mateřské školy

Pracovníci obce v roce 2017
3 pracovní smlouvy – účetní obce, administrativní pracovnice, úřednice, správce budov, uklízečka
veřejných prostranství, pomocný pracovník
6 pracovních smluv – veřejně prospěšné práce
12 dohod o činnosti – úklid obecního úřadu, zajištění provozu knihovny, údržba a úklid kulturního
domu v Cyrilově, kronikářské práce, zajištění provozu muzea, úklid a údržba turistické
ubytovny, provoz kompostárny, zajištění provozu ČOV a vodovodu, kontrola stavu poldru,
manažer projektu „Zřízení odb.učeben v ZŠ Bory“.
15 dohod o provedení práce – přednášky – MA 21, zajištění voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a voleb Prezidenta ČR, zajištění sboru pro občanské záležitosti, generální úklid
knihovny.

Pojištění majetku
Obec má majetek pojištěný u Kooperativy pojišťovny a.s.

Pronájem majetku obce



















Příspěvková organizace Základní škola Hany Benešové a mateřská škola Bory – majetek
předaný k hospodaření:
- budovy
- stavby
- movitý majetek
Jihomoravská plynárenská a.s. Jihlava – vedení plynovodu
Česká pošta s.p. Brno – část budovy čp. 233
Telefonica O2 a.s. Praha – část budovy čp. 233
Dům zdraví s.r.o. Velké Meziříčí, MUDr. Šubert I. Radostín n.Osl., MUDr. Klimecký V.
Radostín n.Osl. – ordinaci v budově čp. 232
Králová E. Sklené n.O. 89 – část budovy čp. 232
Příhodová P. Bory 96 – část budovy čp. 232
Necidová M. Cyrilov 38 – část budovy čp. 232
ČSOP Bory – část budovy čp. 40
Rodinné centrum Bory –část budovy čp. 40
Tělovýchovná jednota Družstevník Bory – část budovy sportovních kabin čp. 185
Colas a.s. Jihlava – pozemky u kamenolomu
Dostál M. Bory 28, Dvořák J. Bory 154 – biologickou nádrž Bory
Sojka K. Bory 136 – rybník Pešák
Dvořák J. Vídeň – rybníčky u ČOV
Moravský rybářský svaz V.Meziříčí – rybníky Obecník, Bezdrev, Býčí louka
Caha O. Bory 89, Coufal S. Bory 175, Dvořák J. Bory 154, Filip J. Bory 192, Chalupa O.
Bory 261, Jakubec D. Bory 269, Jakubec P. Bory 181, Kadaňková P. Bory 24, Kostečka J.
Bory 167, Kučera P. Bory 243, Myslivecké sdružení Bory, Ochrana R. Bory 156,
Stavinohová L. Brno, Špaček M. Bory 263, Vaverka Z. Bory 100, Zemas a.s. AG
Martinice – pozemky

Peněžní fond – Fond stavebních pozemků
Počáteční stav účtu FSP
Úroky z účtu FSP
Tvorba fondu
Použití fondu na nákup pozemků
Konečný stav účtu FSP

1.392.677,82
+ 101,42
0,-1.392.755,24,24

Peněžní fond – Fond vodovodu a kanalizace
Počáteční stav účtu FSP
Úroky z účtu FSP
Tvorba fondu
Použití fondu na opravy VAK
Konečný stav účtu FSP

0,0,927.318,79
0,927.318,79

Přehled přijatých a poskytnutých dotací
Přijaté dotace (dary) od (ze):
Kraj Vysočina
- pro hasiče na akceschopnost
- na místní agendu MA21
- na opravu místní komunikace
- na vzdělávací činnosti a zájmové a sportovní aktivity
- na konvektomat do ŠJ
Statní rozpočet
- souhrnný dotační vztah
- na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- na akceschopnost hasičů
- na výsadbu stromů v lese
- na šablony pro ZŠ
- na veřejně prospěšné práce
- na hřiště pro všechny generace
Evropská unie
- na šablony pro ZŠ
- na veřejně prospěšné práce
Obce
- sraz důchodců
Dotace přijaté celkem

15.000,79.200,120.000,26.365,119.944,149.600,25.623,7.600,10.080,73.259,47
120.099,86
399.000,415.136,93
234.296,14
3.774,1.798.978,40

Poskytnuté dotace a dary
ZŠ Bory – příspěvek
1.681.365,ZŠ Bory – převod dotace na šablony
488.396,40
TJ Bory – celoroční činnost
55.000,Komunitní škola Bory – celoroční činnost
19.151,Domov kamélie Křižanov- dar
2.500,Malé projekty
– TJ Bory – turnaj ve stolním tenise, turnaj čtyřher v tenise,
předsilvestrovský turnaj ve stolním tenise, turnaj mladších
žáků – fotbale
23.000,- ing. Dostálová L. – drakiáda
1.000,- Vávrová M. – dožínková pouť
2.234,- ČSOP Bory – dětský karneval, zelená stezka
7.494,- Hasiči – zakončení sezóny
4.000,- Necidová M. – pálení čarodějnic,pouť
5.009,- Křížová B. – zájezd
4.000,Hasiči Bory –celoroční činnost
30.000,Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko-členský příspěvek
12.544,Vítání občánků – dar
11.000,Domácí hospic Nové Město na Moravě – na činnost
1.000,TJ Březejc- dar
1.000,Centrum pro zdr.postižené Jihlava
500,Diecézní charita Brno – na činnost
40.000,-

Město Velké Meziříčí – náklady na projednání přestupků 2016
Celkem poskytnuté dotace

1.500,2.390.693,40

Zpracovala: Jana Jakubcová
Dne: 9.4.2018
…………………………………………
Josef Březka – starosta obce

Občané obce se k předloženému návrhu závěrečného účtu mohou vyjádřit písemně
do lhůty projednání na zastupitelstvu obce, případně ústně na jednání zastupitelstva
obce.

Vyvěšeno:
Sejmuto:

