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Zápis č. 3/2020 

ze zasedání zastupitelstva obce Bořitov konaného dne 27.4.2020 

v sále hasičské zbrojnice 

 

Přítomni: 15 zastupitelů – Ing. Ondřej Čuma (dostavil se později), Antonín Fojt, Jan Fojt, 

MVDr. Anna Holíková, Ing. Jiří Kakáč, Ing. Petr Kolínek, Josef Konečný, Ing. Jiří Kovář, 

Marie Petráková, Jiří Sedláček, Ing. Hana Šejnohová, Alois Ťoupek, Ing. Tomáš Včelař, Ing. 

Milan Venclů, PaedDr. Bohumír Verner. 
 

Bod č. 1 

Zahájení 

Zahájení třetího zasedání Zastupitelstva obce Bořitov v roce 2020 provedl v 18,00 hodin 

starosta Antonín Fojt. Přivítal členy ZO a hosty. Konstatoval, že jednání bylo svoláno řádně a 

včas. Ze zastupitelů se nikdo neomluvil, je nepřítomen Ing. Čuma Ondřej. Je přítomno 14 

zastupitelů čili nadpoloviční většina a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Zápis 

z minulého zastupitelstva byl řádně ověřen. Z důvodu nařízení vlády č. 388, informace MV o 

dodržení předepsaných hygienických předpisů, tzn. roušky a odstupy 2 metry mezi zastupiteli, 

se zasedání ZO koná v sále hasičské zbrojnice. Z toho důvodu je také jednání ozvučené. 

Každý zastupitel při svém vystoupení musí předstoupit ke stojanu s mikrofonem a přednést 

svoji připomínku, jinak nebude jeho vystoupeni zaznamenáno nahrávacím zařízením a nebude 

tedy uvedeno ani v zápisu ze ZO. Zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce starosta 

jmenoval paní Ivanu Venclů. Oznámil, že pro potřeby zápisu se ze zasedání zastupitelstva 

pořizuje zvukový záznam.  
  
Starosta seznámil přítomné s programem jednání. Uvedl, že do bodu č. 10 Různé je doplněno: 

1. Smlouva o účasti obce Bořitov na financování díla „ČOV Černá Hora, Bořitov-technologie 

srážení fosforu“ mezi Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice a Obcí Bořitov, 

2. Smlouva o spolufinancování projektu „ČOV Černá Hora Bořitov-technologie srážení 

fosforu“ mezi Městysem Černá Hora a Obcí Bořitov, 3. Smlouva o spolufinancování akce 

„Černá Hora-chodník Svitavská“ mezi Městysem Černá Hora a Obcí Bořitov, 4. Zpráva 

finančního výboru. 
 

Usnesení č. 1: ZO schvaluje program jednání veřejného zasedání ZO. 
 

Program:  
1. Zahájení, schválení programu 

2. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

3. Zpráva o činnosti rady 

4. Závěrka obce, Inventarizační zpráva za rok 2019 

5. Závěrečný účet obce za rok 2019 

6. Systémové opatření k nápravě chyb a nedostatků 

7. Dodatek č. 1 Pachtovní smlouvy 

8. Veřejnoprávní smlouva č. 6/2020 

9. Připomínky Ing. Kakáče k rozpočtu 2020 

10. Různé: 

10.1. Smlouva o účasti obce Bořitov na financování díla „ČOV Černá Hora, 

Bořitov-technologie srážení fosforu“ mezi Svazkem vodovodů a kanalizací 

měst a obcí Boskovice a Obcí Bořitov,  

10.2. Smlouva o spolufinancování projektu „ČOV Černá Hora Bořitov-technologie 

srážení fosforu“ mezi Městysem Černá Hora a Obcí Bořitov,  

10.3. Smlouva o spolufinancování akce „Černá Hora-chodník Svitavská“ mezi 

Městysem Černá Hora a Obcí Bořitov,  

10.4. Zpráva finančního výboru. 

11. Souhrn usnesení a závěr 
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Starosta se zeptal přítomných zastupitelů, jestli má někdo připomínky k programu jednání 

zastupitelstva nebo návrh na doplnění. Nikdo se nepřihlásil. 
   

 
Hlasování: PRO:  14 PROTI:  0  ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 2 

Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise na usnesení 

Starosta navrhl ověřovatele zápisu Ing. Hanu Šejnohovou a MVDr. Annu Holíkovou. 

 

Usnesení č. 2: ZO schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Hanu Šejnohovou a MVDr. Annu 

Holíkovou. 
 

Hlasování: PRO:  12 PROTI:   0  ZDRŽELI SE:  2 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

V 18,08 hod se na zasedání zastupitelstva obce dostavil Ing. Ondřej Čuma. 

 

 

Starosta navrhl za členy návrhové komise PaedDr. Bohumíra Vernera a Ing. Jiřího Kováře. 

 

Usnesení č. 3 ZO schvaluje členy návrhové komise PaedDr. Bohumíra Vernera a Ing. Jiřího 

Kováře 

 

Hlasování: PRO:  14 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  1 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 3 

Zpráva o činnosti rady obce 

Místostarosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení z jednání rady obce, která se od 

posledního jednání zastupitelstva konala 16.3.2020, 30.3.2020 a 20.4.2020.   

Starosta se zeptal na dotazy. Žádné nebyly. 

 

Usnesení č. 4: ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce. 
 

 

 

Bod č. 4 

Závěrka obce, Inventarizační zpráva za rok 2019 

  

Bod č. 5 

Závěrečný účet obce za rok 2019 

 

Bod č. 6 

Systémové opatření k nápravě chyb a nedostatků 

Starosta uvedl, že body č. 4 Závěrka obce, Inventarizační zpráva za rok 2019, č. 5 Závěrečný 

účet obce za rok 2019 a č. 6 Systémové opatření k nápravě chyb a nedostatků se projednají 

současně, o každém se ale bude hlasovat zvlášť a předal slovo pí. Štěpánkové.  
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Paní Štěpánková, správce rozpočtu, seznámila  zastupitele s výsledky hospodaření za rok 

2019. Materiál zastupitelé obdrželi před konáním zasedání.  Daňové příjmy byly v porovnání 

s rozpočtem překročeny o 1,96 %, nedaňové příjmy překročeny nebyly, kapitálové příjmy 

nebyly splněny z důvodu nezkolaudování IS v lokalitě K Vodárně, prodej by měl proběhnout 

v letošním roce. Obec obdržela následující dotace: LHP 27.084,- Kč, volby do EP 29.000,- 

Kč, vybavení JSDH 119.000,- Kč, zalesnění 4.800,- Kč, obnova lesních porostů 4.800,- Kč, 

činnost mezigeneračního centra 47.000,- Kč, dotace akceschopnost JSDH 43.834,- Kč, 

investiční dotace na pořízení radiostanice 29.000,- Kč. Dotace byly realizovány, všechny 

výdaje byly správně použity a zaúčtovány. Z důvodu kůrovcové kalamity byl zvýšen prodej 

dřeva, náklady na jeho zpracování byly ale vyšší než jeho příjmy, lesní hospodářství bylo ve 

ztrátě. Celkové příjmy za rok 2019 byly 24.126.159,16 Kč, výdaje byly prováděny dle 

schváleného rozpočtu, z investičních např. IS, stavba technické budovy, těžební práce. Rada 

schválila 8 RO, na základě kterých se změnil rozpočet o 5.811.800,- Kč. K 31.12.2019 bylo 

na BÚ obce celkem 37.793.376,43 Kč. Obec Bořitov má zřízenu 1 příspěvkovou organizaci – 

ZŠ Bořitov, která v roce 2019 hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, který byl 

převeden do rezervního fondu. 

Součástí Závěrky obce je Inventarizační zpráva, byly zřízeny 3 inventarizační komise, 

inventury proběhly od 16.12.2019 do 20.1.2020, při inventarizaci nebyl shledán rozdíl jak 

v dokladové nebo fyzické inventuře. Přílohou Závěrečného účtu je Zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření, který se uskutečnil v září 2019 a v únoru 2020. Při přezkoumání 

byl zjištěn nedostatek, a to fa č. 190165, Tomáš Blažek, Spešov, byla uhrazena dne 

19.12.2019. Dne 30.12.2020 bylo schváleno radou RO, které zajistilo celkové krytí této akce. 

V době úhrady faktury nebyl výdaj rozpočtově zajištěn. Celkové výdaje rozpočtu překročeny 

nebyly. 

Nápravné opatření: Obec Bořitov schválila rozpočet na rok 2020 ve vyšších jednotkách, než 

jsou paragrafy. Dojde k menší četnosti vyhotovovat rozpočtová opatření. Správce rozpočtu 

bude nadále sledovat nezajištěné výdaje a nekryté výdaje před schválením RO neprovede 

(příloha č. 1). 

Starosta se zeptal, jestli má někdo dotazy k předneseným bodům. 

Ing. Kakáč se ptal na stavby, které jsou nedokončené z roku 2019, tj. technická budova a zda 

nákladově spadne do roku 2020. 

Paní Štěpánková odpověděla, že náklady, které byly proinvestovány v roce 2019, zůstanou 

v daném roce. Nedokončené investice jsou  vedeny na účtu rozpracovanosti a po dokončení 

budou zařazeny do majetku a začnou se odepisovat. 

Ing. Kakáč se ptal, zda v roce 2020 se ještě budou tyto akce investovat a v jaké výši. 

Paní Štěpánková řekla, že u technické budovy určitě náklady budou, protože se začala stavět 

až loni na podzim. 

Ing. Kakáč se dotazoval, kolik bylo u technické budovy proinvestováno v roce 2019 a kolik se 

přesune do roku 2020. 

Starosta odpověděl, že z technické budovy bylo v roce 2019 proinvestováno cca 2,5 mil. Kč, 

zbytek asi 5 mil. Kč bude v letošním roce, počítá se s touto částkou v rozpočtu. K dnešnímu 

dni zbývá na technické budově ještě vyfakturovat zhruba 3 mil. Kč. 

 

 

Usnesení č. 5: ZO schvaluje Závěrku obce a Inventarizační zprávu za rok 2019. 

 

Hlasování: PRO:  15 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 6: ZO schvaluje Závěrečný účet a celoroční hospodaření obce Bořitov za rok 

2019 s výhradou.  
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Hlasování: PRO:  14 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  1 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

Usnesení č. 7: ZO schvaluje přijaté nápravné opatření k nápravě chyb a nedostatků – viz 

příloha č. 1. 

 

Hlasování: PRO:  15 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 7 

Dodatek č. 1 Pachtovní smlouvy 

Starosta přednesl, že Dodatkem č. 1 Pachtovní smlouvy se ZEPO Bořitov se v textové části 

nic nemění, pouze se upravovala v příloze výměra pozemků, kterou obec pronajímá družstvu, 

která se zvýšila. Zvýšila se tedy i cena za pronájem pozemků z 61.483 Kč na 64.924 Kč. 

Důvodem této změny je vydání některých pozemků oprávněným majitelům, zřízení 

účelových cest z pozemků. 

 

Usnesení č. 8: ZO schvaluje Dodatek č. 1 Pachtovní smlouvy Obcí Bořitov, náměstí U 

Václava 11, 679 21 Bořitov, IČ: 00279960, zastoupenou Antonínem Fojtem, starostou obce a 

ZEPO Bořitov, družstvo, Úvoz 326, 679 21 Bořitov, IČ: 25570480, zastoupené Ing. 

Břetislavem Machem, předsedou představenstva a Ing. Hanou Šejnohovou, místopředsedkyní 

představenstva dle přílohy č. 2. 

 

Hlasování: PRO:  15 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 8 

Veřejnoprávní smlouva č. 6/2020 

Starosta přednesl, že se jedná o veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Bořitov a TJ 

Sokol Bořitov, návrh smlouvy zastupitelé obdrželi v materiálech před konáním zasedání ZO.  

 

 

Usnesení č. 9: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2020 TJ Sokol Bořitov, z.s. 

 

Hlasování: PRO:  14 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  1 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 9 

Připomínky Ing. Kakáče k rozpočtu 2020 

Starosta přednesl, že se jedná o bod, který byl zařazen do programu jednání ZO, na základě 

požadavku zastupitele obce Ing. Kakáče a předal mu slovo. 

Ing. Kakáč řekl, že poslal všem zastupitelům email, ve kterém navrhoval svoje připomínky i 

návrhy na jednání rady obce. Vzhledem k situaci, která nastala v ČR, se dá očekávat výpadek 

daňových příjmů. V této souvislosti žádal o přehodnocení a zastavení všech investičních akcí, 

což vedení obce odmítlo. Chtěl by požádal o simulaci rozpočtu, jak budou vypadat obecní 
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finance na konci roku. Zda dojde k poklesu příjmů, např. DPH a jestli by šlo přehodnotit 

investice, uspořit peníze. Tak jako všechny firmy, tak i obce budou nuceny ke škrtům jak 

v letošním roce, tak i příštím. To se týká i Střednědobého plánu, který vzhledem k současné 

situaci, není aktuální. 

Starosta reagoval, že Ing. Kakáč poslat jeden email, který adresoval všem zastupitelům a 

starosta na něj reagoval. Poté zaslal druhý email, kde žádal radu obce o pozastavení všech 

investičních akcí, zejména rekonstrukci náměstí, zvážení úspor v oblasti provozních nákladů, 

zvážení forem podpory místních firem atd. Rada obce tento bod projednala na svém zasedání 

a nesouhlasila s pozastavením investic v letošním roce, což je revitalizace náměstí, technická 

budova, revitalizace veřejného osvětlení a nákup komunálního vozidla. Tyto investice 

realizovány budou, rada je odsouhlasila. Výběrové řízení na Revitalizaci náměstí dopadlo, 

pokud se týká vysoutěžené ceny nad očekávání dobře, a realizace této investice pokračovat 

bude. Starosta řekl, že není třeba přijímat unáhlená a radikální řešení. Dosud nikdo 

z fundovaných odborníků a ekonomů neřekl, jak se dotkne tato mimořádná situace rozpočtu 

obce. Podle některých informací by situace měla znamenat cca 5% pokles HDP, obdobně jako 

v době krize v roce 2009. Starosta jednal s představiteli okolních obcí o jejich postoji k této 

situaci, a např. starosta obce Ráječko mu sdělil, že žádné investice nepozastavují. Pokud by 

byl výpadek daňových příjmů, tak by si obec vzala úvěr a naplánované akce by hradila 

z úvěru. Starosta městyse Černá Hora také žádné investice pozastavovat nebude. Dokonce 

mají vyjednaný velký úvěr, který chtějí letos čerpat na Revitalizaci sportovního areálu u 

rybníka v řádech desítek milionů Kč. Dále starosta uvedl, že podle jeho informací město 

Blansko počítá s výpadkem asi 30 mil. Kč daňových výnosů z plánovaných daňových příjmů 

cca 340 mil. Kč, což je asi 10 %.  Rada obce určitě tuto situaci nezlehčuje, má připravený 

scénář výpadku daňových výnosů, dopad na rozpočet obce určitě bude. My předběžně 

kalkulujeme s výpadkem cca 20 % daňových příjmů, což by činilo necelých 5 mil. Kč, a to 

není suma, kterou by obec nedokázala sanovat. Vedení obce má připravenu, variantu 

krizového scénáře a v rozpočtu na letošní rok připraveny úspory řádově v objemu cca 7–9 

mil. Kč, které by se mohly uspořit nerealizováním některých investičních výdajů a úsporou 

dalších provozních výdajů. Čtyři velké investice, které starosta zmiňoval, letos ale určitě 

realizovány budou. Pokud by Ing. Kakáč, požadoval konkrétní seznam úsporných opatření, 

může mu je vyjmenovat. 

Ing. Kakáč reagoval, že toto mu stačí poslat emailem. 

 

 

 

Bod č. 10 

Různé 

Starosta přednesl, že do bodu č. 10 Různé byly zařazeny 4 body, každý se bude projednávat 

zvlášť. 

 

10/1 

Smlouva o účasti obce Bořitov na financování díla „ČOV Černá Hora, Bořitov-

technologie srážení fosforu“ mezi Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice 

a Obcí Bořitov 

Návrh smlouvy zastupitelé obdrželi. 

Ing. Kakáč se dotazoval, jestli dobře pochopil ze zápisu rady obce, pokud se týká ČOV 

v souvislosti s rozšířením lokality K Vodárně, jak se toto bude řešit, pokud Černá Hora nemá 

zájem investovat do rozšíření kapacity ČOV, protože pokud budeme prodávat další stavební 

pozemky, tak by kapacity čističky měla být navýšena. 

Starosta odpověděl, že smlouva týká investice na pořízení technologie na odstranění fosforu a 

je nutná, protože koncem roku 2020 končí povolení na vypouštění odpadních vod do 

Býkovky, které má VAS od Povodí Moravy. Tato investice musí být realizována z důvodu, 

protože by se neobdrželo povolení na další rok. Této akce se Městys Černá Hora účastnit bude 
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a této investice se týká smlouva, která bude projednávána v dalším bodu programu. Pokud se 

týká rozšíření a intenzifikace ČOV, tak dle vyjádření starosty Městyse Černá Hora Ing. 

Luksche, se Černá Hora nemíní finančně podílet na intenzifikaci a rozšíření ČOV. Důvodem 

je především to, že Černá Hora vystoupila ze SVaK a vedou s ním soudní spory a dokud 

nebudou tyto soudní spory o finančním vypořádání ukončeny, nemíní investovat do této akce. 

Je věcí SVaK, jak se postaví k financování druhé poloviny investice na intenzifikaci ČOV. 

Obec Bořitov se svého podílu na této investici nebrání a má zájem na rozšíření ekvivalentu 

čistírny, protože chce rozšiřovat budování stavebních pozemků. Obec Bořitov ale v žádném 

případě nebude hradit celou částku investice. 

 

Usnesení č. 10  ZO schvaluje ZO schvaluje Smlouvu o účasti obce Bořitov na financování 

díla „ČOV Černá Hora, Bořitov-technologie srážení fosforu“ mezi Svazkem vodovodů a 

kanalizací měst a obcí, 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ: 49468952, zastoupený Mgr. 

Ivo Polákem a Obcí Bořitov, náměstí U Václava 11, 679 21 Bořitov, IČ: 00279960, 

zastoupenou Antonínem Fojtem, starostou obce a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 
 

Hlasování: PRO:  15 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0 

Usnesení č. 10  bylo schváleno. 

 

 

10/2 

Smlouva o spolufinancování projektu „ČOV Černá Hora Bořitov-technologie srážení 

fosforu“ mezi Městysem Černá Hora a Obcí Bořitov 

Návrh smlouvy ZO obdrželi v materiálech, na nákladech na pořízení této technologie se bude 

Černá Hora podílet 50%, což je 222.000 Kč. 

 

Usnesení č. 11  ZO schvaluje Smlouvu o spolufinancování projektu „ČOV Černá Hora 

Bořitov-technologie srážení fosforu“ mezi Městysem Černá Hora, Náměstí Míru 50, 679 21 

Černá Hora, IČ: 00280097, zastoupenou Ing. Alešem Lukschem, starostou městyse a Obcí 

Bořitov, náměstí U Václava 11, 679 21 Bořitov, IČ: 00279960, zastoupenou Antonínem 

Fojtem, starostou obce a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 
 

Hlasování: PRO:  15 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0 

Usnesení č. 11  bylo schváleno. 

 

Starosta ještě doplnil informaci o členství Černé Hory ve Svazku. Černá Hora sice vystoupila 

ze svazku, vodovod a kanalizaci jim ale provozuje nadále VAS za cenu stejnou, jakou má i 

Bořitov. Starosta Černé Hory vidí délku soudního sporu min. na 10 let. Vystoupení ze svazku, 

tak jak bylo v minulosti některými zastupiteli navrhováno je cesta do pekel, my bychom se 

touto cestou rozhodně vydávat neměli. Černá Hora má velké problémy s poruchovostí 

vodovodního a kanalizačního řadu a protože vedou soudní spor se svazkem, jejich údržba je 

problematická. 

 

 

10/3 

Smlouva o spolufinancování akce „Černá Hora-chodník Svitavská“ mezi Městysem 

Černá Hora a Obcí Bořitov 

Starosta oznámil, že smlouvu jste obdrželi k nahlédnutí v materiálech před zasedáním 

zastupitelstva, vybudovaný chodník je v zájmu občanů Bořitova, kteří budou mít inteligentní 

a bezpečný přístup do Černé Hory, např. k lékaři, na poštu apod. 

 

Usnesení č. 12  ZO schvaluje Smlouvu o spolufinancování akce „Černá Hora-chodník 

Svitavská“ mezi Městysem Černá Hora, Náměstí Míru 50, 679 21 Černá Hora, IČ: 00280097, 
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zastoupenou Ing. Alešem Lukschem, starostou městyse a Obcí Bořitov, náměstí U Václava 

11, 679 21 Bořitov, IČ: 00279960, zastoupenou Antonínem Fojtem, starostou obce a pověřuje 

starostu obce jejím podpisem. 

 

Hlasování: PRO:  15 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0 

Usnesení č. 12  bylo schváleno. 

 

 

10/4 

Zpráva finančního výboru 

Předseda FV Ing. Milan Venclů přednesl Zprávu finančního výboru za rok 2019 ke dni 

27.4.2020. 

Ing. Kakáč požádal o zaslání zápisů FV emailem, a požaduje zasílat tyto materiály před 

konáním zastupitelstva. Za příspěvek na realizaci chodníku do Černé Hory, což je skvělá věc, 

pochválil starostu a místostarostu. 

Ing. Venclů odpověděl, že do poslední chvíle nebylo jasné, jestli se ze zdravotních důvodů 

zasedání zúčastní a proto byl tento bod zařazen na program jednání až na poslední chvíli. 

 

 

Bod č. 11 

Souhrn schválených usnesení a závěr 

Bohumír Verner přečetl souhrn přijatých usnesení.  

 

Závěrem starosta obce poděkoval zastupitelům a hostům za účast a sdělil, že příští veřejné 

zasedání ZO se bude konat v pondělí 22.6.2020 

 

Veřejné zasedání ZO bylo ukončeno v 19,00 hodin. 

 

 

Zapsala: Ivana Venclů     

 

 

 

V Bořitově dne 30.4.2020 

 

 

 

……………………………. 

        Antonín Fojt 

starosta obce 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

……………………….. 

Ing. Hana Šejnohová  

 

 

 

………………………… 

MVDr. Anna Holíková 


