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Zápis č. 3/2021 

ze zasedání zastupitelstva obce Bořitov konaného dne 21.6.2021 v 18,00 hodin 

v sále budovy hasičské zbrojnice 

 

Přítomni: 13 zastupitelů – Ing. Ondřej Čuma, Antonín Fojt, Jan Fojt, MVDr. Anna Holíková, 

Ing. Jiří Kakáč, Ing. Petr Kolínek, Josef Konečný, Ing. Jiří Kovář, Zuzana Machorková, Alois 

Ťoupek, Ing. Hana Šejnohová, Ing. Tomáš Včelař, PaedDr. Bohumír Verner. 

Omluven: 1 zastupitel – Marie Petráková z pracovních důvodů. 

Neomluven: 1 zastupitel – Jiří Sedláček 

 
 

Bod č. 1 

Zahájení 

Zahájení třetího zasedání Zastupitelstva obce Bořitov v roce 2021 provedl v 18,00 hodin 

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

včas. Ze zastupitelů se omluvila z pracovních důvodů paní Marie Petráková, pan Jiří Sedláček 

se zatím neomluvil. Je přítomno 13 zastupitelů, což je nadpoloviční většina, zastupitelstvo je 

tedy usnášení schopné. Zápis z minulého zastupitelstva byl řádně ověřen. Z důvodu nařízení 

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

zastupiteli, se zasedání ZO koná v sále hasičské zbrojnice. Jednání zastupitelstva je proto 

ozvučené a pro potřeby zápisu je pořizován zvukový záznam. Každý zastupitel při svém 

vystoupení musí předstoupit ke stojanu s mikrofonem, jinak nebude jeho vystoupeni 

zaznamenáno nahrávacím zařízením a nebude tedy uvedeno ani v zápise ze ZO.  

Zapisovatelkou z jednání zastupitelstva obce starosta jmenoval paní Ivanu Venclů.  
 

 

Bod č. 2 
Schválení programu 
Starosta upozornil, že do bodu Různé je zařazena informace o odpadovém hospodářství a 

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu. K programu nebyly 

připomínky. 

 

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva obce. 

 

Program:  
1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

4. Zpráva o činnosti rady obce 

5. Koupě části pozemku p.č. 229 

6. Prodej části obecního pozemku p.č. 2884/1 

7. Prodej obecního pozemku p.č. 633/5 a 2002/14 

8. Prodej obecního pozemku p.č. 633/7 a 2002/15 

9. Prodej obecního pozemku p.č. 2002/16 

10. Veřejnoprávní smlouva č. 6/2021 

11. Neuplatnění předkupního práva p.č. 2921 a prodloužení termínu kolaudace 

12. Dodatek č. 2 Pachtovní smlouvy Obec – ZEPO 

13. Prodej podílových fondů 

14. Různé 

 - informace o odpadovém hospodářství 

-  Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu 

15. Souhrn schválených usnesení a závěr 
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Hlasování: PRO:  13 PROTI:  0   ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 3 

Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise 

Starosta navrhl ověřovatele zápisu Ing. Hanu Šejnohovou a Ing. Jiřího Kováře. 

 

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

Kováře. 

 

Hlasování: PRO:  11 PROTI:  0  ZDRŽEL SE:  2 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

 

Starosta navrhl za členy návrhové komise PaedDr. Bohumíra Vernera a Ing. Ondřeje Čumu. 

 

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

Ondřeje Čumu. 
 

Hlasování: PRO:  11 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  2 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 4 

Zpráva o činnosti rady obce 

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

zasedání zastupitelstva sešla celkem 3krát, a to 10.5., 24.5. a 9.6.2021. 

Starosta se zeptal na připomínky k zápisům z rad. 

Ing. Kakáč měl technický dotaz na mobilní signalizaci zapůjčenou od Jmk, jak tento systém 

funguje. 

Starosta odpověděl, že se jedná o mobilní sirénu, která se dá použít v kterémkoli hasičském 

autě a je určena pro zásahy mimo dosah např. místního rozhlasu nebo tam, kde není dosah 

signalizačních varovných systémů. Je to bezúplatný dar od Jmk. 

 

Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bere zprávy z rady na vědomí a k tomuto bodu se 

nepřijímá žádné usnesení. 

 

 

 

Bod č. 5 

Koupě části pozemku p.č. 229  

Starosta seznámil zastupitele s tím, že se jedná se o koupi části pozemku p.č. 229 o výměře 

166 m2 v k.ú. Bořitov od Ing. M.S, Bořitov. Důvodem záměru koupě části výše uvedeného 

pozemku je zachování veřejně přístupné cesty pro obyvatele obce, která spojuje ulici 

Družstevní s cestou přes lávku kolem Lysického potoka (ulice U Mlýna). Ing. S. požadoval 

původně za část tohoto pozemku cenu 680,- Kč/m2. V dražbě tento pozemek koupil za 716,- 

Kč/m2. Ing. S. předložil i znalecký posudek č. ZP-18118 zpracovaný Znaleckou společností, 

s.r.o., Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 na základě objednávky Exekutorského úřadu 
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Břeclav. O tuto část pozemku projevil zájem i Bc. J. P., ale dle názoru rady by bylo nelogické, 

aby pozemek přešel z jednoho soukromého majitele na druhého. Po několika jednáních byla 

konečná cena stanovena na 609,- Kč/m2.  Rada obce po diskusi s ohledem na veřejný zájem 

obce o zachování průchodnosti mezi ulicí Družstevní a U Mlýna přes tento pozemek 

doporučuje zastupitelstvu obce výše uvedenou část pozemku koupit za dohodnutou cenu 609,- 

Kč/m2, tj. celkem 101.094,- Kč. 
 

Usnesení č. 4: ZO schvaluje koupi pozemku v k.ú. Bořitov p.č. 229/2 od jeho vlastníka o 

výměře 166 m2 za cenu 609,- Kč/m2, tj. celkem 101.094,- Kč.. 

 

Hlasování: PRO:  13 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 

 

 

Bod č. 6 
Prodej části obecního pozemku p.č.2884/1 

Starosta informoval, že se  jedná  o žádost, kterou podala 22.3. 2021 Obec Obora, Obora 24, 

679 01 Skalice n. Svitavou, IČ: 00280712 na prodej části pozemku ve vlastnictví obce 

Bořitov, nově p.č. 2884/1, zapsaném na LV 10001, v k.ú. Bořitov, obec Bořitov, dle 

geometrického plánu č. 790-11036/2020 o výměře 1.227 m2. Tato část pozemku zasahuje až 

na náves do Hutě sv. Antonie, části obce Obora. V případě investic, např. opravy komunikace, 

chodníku nebo veřejného prostranství v Huti sv. Antonie, nemůže obec Obora toto realizovat, 

protože nemůže investovat do cizího majetku. Naopak obci Bořitov vyplývají z vlastnictví 

pozemku povinnosti s jeho správou a údržbou. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední 

desce. Cena byla stanovena na základě znaleckého posudku č. 38088-21/21 a cenového 

předpisu vypracovaného Karlem Konopáčem na 53,- Kč/m2, tj. celkem 65.031,- Kč. 

 
 

Usnesení č. 5: ZO schvaluje prodej části obecního pozemku v k.ú. Bořitov, p.č. 2884/1 o 

výměře 1.227 m2 obci Obora, Obora 24, 679 01 Skalice nad Svitavou, IČ: 00280712 za cenu 

53,- Kč/m2, tj. 65.031,- Kč. 

 

Hlasování: PRO:  13 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 7 

Prodej obecních pozemků p.č. 633/5 a 2002/14  
Starosta informoval o žádosti p. L. K., bytem Bořitov o odkoupení obecního pozemku p.č. 

2002/14, o výměře 116 m2 a obecního pozemku p.č. 633/5 o výměře 63 m2, k.ú. Bořitov, obec 

Bořitov. Jedná se o pozemky, které v rámci směny pozemků mezi jejich vlastníky kolem 

Lysického potoka připadly obci Bořitov. Pozemky přiléhají k nemovitosti žadatele, historicky 

jej využívá jako zahradu. Na tyto pozemky nemá obec žádný přístup z vlastního pozemku, a 

proto vzhledem k těmto okolnostem doporučil starosta dané žádosti vyhovět. Záměry prodeje 

byly řádně zveřejněny na úřední desce. Cena je dle znaleckého posudku, něco je jako vodní 

plocha za 30 Kč /m2, zahrada je za 103 Kč/m2. Cena je přesně daná, nemůže se s ní hýbat. 

 

Usnesení č. 6:    ZO schvaluje prodej obecních pozemků v k.ú. Bořitov, p.č. 633/5 o výměře 

63 m2 za cenu 30,- Kč/m2, tj. 1.890,- Kč a p.č. 2002/14 o výměře 116 m2 za cenu 103,- Kč/m2, 

tj. 11.948,- Kč panu L. K., Bořitov. 



4 

 

 

Hlasování: PRO:  13 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 8 

Prodej obecního pozemků p.č. 633/7 a 2002/15  
Starosta informoval zastupitele o žádosti pana J. J. bytem Bořitov o odkoupení obecního 

pozemku p.č. 2002/15, o výměře 60 m2 a obecního pozemku p.č. 633/7 o výměře 36 m2, k.ú. 

Bořitov, obec Bořitov. Jedná se rovněž o pozemky, které v rámci směny pozemků mezi jejich 

vlastníky kolem Lysického potoka připadly obci Bořitov. Pozemky přiléhají k nemovitosti 

žadatelů, historicky jej využívají jako zahrádku a mají na nich postavené hospodářské stavení 

a kůlnu. Ani na tyto pozemky nemá obec žádný přístup z vlastního pozemku, a proto 

vzhledem k těmto okolnostem doporučil starosta dané žádosti rovněž vyhovět. 
 

Usnesení č. 7:    ZO schvaluje prodej obecních pozemků v k.ú. Bořitov, p.č. 633/7 o výměře 

36 m2 za cenu 30,- Kč/m2, tj. 1.080,- Kč a p.č. 2002/15 o výměře 60 m2 za cenu 103,- Kč/m2, 

tj. 6.180,- Kč panu J. J., Bořitov. 
 

Hlasování: PRO:  13 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 9 

Prodej obecního pozemku p.č. 2002/16 

Starosta přednesl další žádost, a to manželů  M., Bořitov o odkoupení obecního pozemku p.č. 

2002/16, o výměře 48 m2, k.ú. Bořitov, obec Bořitov. Jedná se také o pozemek, který v rámci 

směny pozemků mezi jejich vlastníky kolem Lysického potoka připadl obci Bořitov. Pozemek 

přiléhá k nemovitosti žadatelů, historicky jej využívají jako zahrádku a obec na pozemek 

nemá žádný přístup z vlastního pozemku. Rada doporučuje dané žádosti o prodej pozemku 

vyhovět. 
 

Usnesení č. 8:     ZO schvaluje prodej obecního pozemku v k.ú. Bořitov, p.č. 2002/16 o 

výměře 48 m2 za cenu 103,- Kč/m2, tj. 4.944,- Kč manželům M., Bořitov. 

 

Ing. Hana Šejnohová oznámila, že při tomto hlasování je ve střetu zájmů. 

 

Hlasování: PRO:  12 PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  1 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

Bod č. 10 

Veřejnoprávní smlouva č. 6/2021  

Starosta uvedl, že žádost o mimořádnou dotaci z rozpočtu obce ve výši 80.000,- Kč podalo 

SDH. Účelem dotace je zajištění celorepublikového srazu parních stříkaček spojený s oslavou 

135 let založení sboru. Rozpočet celé akce předpokládá SDH kolem 240.000,- Kč. Na setkání 
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by měly být všechny funkční parní stříkačky z celé republiky. Akce s programem by se 

odehrávala na novém náměstí, včetně večerní taneční zábavy. Pouze v případě nepříznivého 

počasí by se zábava konala v sále hasičské zbrojnice. Obec má v úmyslu spojit tuto akci i se 

slavnostním otevřením nového náměstí, které prozatím nebylo možné, vzhledem 

k epidemiologické situaci uspořádat. Akce bude významná nejen pro hasičský sbor, ale bude 

to i propagace naší obce. Vzhledem k tomu, že žádost o dotaci splňuje veškeré náležitosti 

stanovené Pravidly poskytování dotací z rozpočtu obce rada doporučuje zastupitelstvu obce 

žádost o dotaci ve výši 80.000,- Kč z rozpočtu obce Bořitov schválit. 

 

Usnesení č. 9:  ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. 6/2021 mezi Obcí Bořitov a SDH 

Bořitov. 

 

Hlasování: PRO:  13  PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0 

Usnesení č. 9  bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 11 

Neuplatnění předkupního práva na pozemek p.č. 2921 a prodloužení termínu kolaudace 
Starosta přednesl žádost Ing. R. H., Černá Hora na vzdání se předkupního práva pro obec 

Bořitov uvedeného v Kupní smlouvě ze dne 14.12. 2017 na pozemek p.č. 2921, zapsaný na 

LV 1015 v k.ú. Bořitov a změnu v čl. VII. - prodloužení termínu kolaudace na 30.6. 2023. 

Jedná se o pozemek z I. etapy K Vodárně.  Důvodem této žádosti je záměr převodu pozemku 

darovací smlouvou na syna L. H., který chce na pozemku realizovat dřevostavbu rodinného 

domu. Celá transakce byla konzultována s právníkem. Bude pouze podepsán Dodatek č. 1 ke 

Kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu ze dne 14.12. 2017 s tím, že L. H. vstupuje do 

všech práv a povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy i smlouvy o předkupním 

právu. Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce danou transakci schválit, včetně neuplatnění 

předkupního práva pro obec vůči Ing. R. H. a prodloužení termínu kolaudace. 

 

Usnesení č. 10:  ZO schvaluje neuplatnění předkupního práva k pozemku p.č. 2921 v k.ú. 

Bořitov dle uzavřené smlouvy o předkupním právu uzavřené mezi Obcí Bořitov a Ing. R. H. 

dne 14.12. 2017 a současně schvaluje prodloužení termínu kolaudace rodinného domu na p.č. 

2921 v k.ú. Bořitov do 30.6. 2023. 

 

 

Hlasování: PRO:  13  PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

 

Bod č. 12 

Dodatek č. 2 Pachtovní smlouvy 

Starosta uvedl, že se jedná se o jednoduchý dodatek pachtovní smlouvy spočívající pouze ve 

vynětí pozemku ve vlastnictví obce, p.č. 2913 v k.ú. Bořitov z této Pachtovní smlouvy mezi 

Obcí Bořitov a ZEPO Bořitov, družstvo. Na jmenovaném pozemku je částečně již realizováno 

zasíťování pozemků soukromých majitelů v rámci lokality K Vodárně II a v letošním roce 

bude na tomto pozemku realizováno zasíťování stavebních parcel v rámci výstavby lokality 

K Vodárně III. Vynětí pozemku bylo s vedením ZEPO Bořitov projednáno a odsouhlaseno. 

Ostatní ujednání Pachtovní smlouvy se nemění. 

 

Ing. Šejnohová Hana konstatovala, že při hlasování je ve střetu zájmů. 
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Usnesení č. 11:  ZO schvaluje Dodatek č. 2 Pachtovní smlouvy mezi 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, zastoupeným Ing. 

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

představenstva. 

 

Hlasování: PRO:  12  PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  1 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 13 

Prodej podílových listů 

Starosta přednesl, že v roce 2000 byly obcí nakoupeny podílové listy v celkové hodnotě 

2.501.000,- Kč, z toho v částce 2.000.000,- Kč u fondu ING a 501.000,- Kč u fondu Pioneer. 

Podílové listy z fondu ING byly v roce 2003 prodány za 2.881.094,96 Kč, čili se 

zhodnocením 881.094,96 Kč. Bohužel podílové fondy Pioneer (nyní AMUNDI Asset 

managment) v hodnotě 501.000,- Kč byly znehodnoceny událostmi z 11. září 2001 na 

hodnotu 236.365,24 Kč. V roce 2016 dosáhly hodnoty 331.690,89 Kč, ale od té doby neustále 

jejich hodnota klesá. K 9.6. 2021 mají hodnotu 282.365,12 Kč. Vzhledem k této skutečnosti, a 

také z hlediska náročnosti účetnictví kolem jejich obsluhy navrhl starosta jejich odprodej. 

Rada doporučuje zastupitelstvu obce tyto podílové fondy prodat nejvyšší nabídce. 

 

Usnesení č. 12:  ZO schvaluje prodej podílových listů fondu Amundi Czech Republic Asset 

Management, a.s., Rohanské nábřeží 693/10, 186 00 Praha 8, IČ: 25684558.  

 

Hlasování: PRO:  13  PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 14 

Různé 

Starosta uvedl, že do bodu různé byly zařazeny 2 body:  

- informace o odpadovém hospodářství 

-  Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu 

 

Odpadové hospodářství 
Místostarosta seznámil zastupitele s přípravou odpadového hospodářství. Rada obce schválila 

smlouvu mezi obcí Bořitov a firmou ISNO IT, s.r.o. Uherčice. Tato firma eviduje odpadové 

hospodářství v Černé Hoře. Hlavním důvodem uzavření toto smlouvy je společný sběrný dvůr 

pro Bořitov a Černou Horu. Obec za smlouvu zaplatí cca 30 tis. Kč za rok. Firma nám vytvoří 

evidenci odpadového hospodaření, obec do něho bude mít přístup. Jednorázově bude stát 

zprovoznění této aplikace 3.500 Kč.  Chceme do budoucna zavést i motivační systém, 

potřebujeme proto podchytit veškerý odpad, který odváží bořitovští občané do sběrného 

dvora. Dále na základě ankety, chceme doplnit na sběrná místa, kterých máme v obci celkem 

sedm modré kontejnery na papír. Je to dlouhodobě řešený problém a chceme dát občanům 

možnost odevzdat papír po dobu 24 hodin denně. Dále je v jednání s panem Janem Musilem 

z Krhova, aby jak občané, tak i obec mohla využívat jeho kompostárnu. Obec zamýšlí 

připravit centrální místo, kdy by se mohl shromažďovat bioodpad. Dosud to řeší občané přes 

domácí kompostéry, nebo odvozem do sběrného dvora. Občané se na nákladech za odpady 

podílí cca 60 %, obec doplácí cca 40 %. Určitě nás ale v budoucnu, navyšování poplatků za 
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odpady nemine. Požádal zastupitele, zda by vyslovili svůj názor, jak dalece by měla obec jít 

ve výši poplatku za odpady. Osobně již jednal na toto téma s Ing. Kakáčem, zde se v podstatě 

shodli. Nelze to řešit ukvapeně, je potřeba vše řádně promyslet, proto bude rád za každý 

podnět. 

Ing. Kakáč poděkoval panu místostarostovi a vedení obce za řešení problematiky odpadů, vidí 

to jako krok správným směrem. Nabízí možnost spolupráce. Vrátil se k anketě na odpady a 

chtěl by, aby se občanům za její vyplnění a odevzdání poděkovalo, i když se ankety 

zúčastnilo jenom 36 % domácností.  

Starosta konstatoval, že v již v anketě samotné bylo poděkování za vyplnění a odevzdání 

uvedeno, ale nicméně není problém toto poděkování uvést ještě ve Zpravodaji.  

 

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu 

Starosta zmínil, že tento dodatek přímo souvisí s projednaným bodem č. 11, materiály 

obdrželi zastupitelé před jednáním zastupitelstva. 

 

Usnesení č. 13:  ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o předkupním právu 

ze dne 14.12. 2017 uzavřený mezi Obcí Bořitov, náměstí U Václava 11, 679 21 Bořitov, IČ: 

00279960, zastoupenou Antonínem Fojtem, starostou obce a panem L. H., Černá Hora, r.č. . 

 

Hlasování: PRO:  13  PROTI:  0  ZDRŽELI SE:  0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 

Ing. Kakáč se dotazoval na neděli 27.6., kdy má přijet pan biskup, zda někdo z obce bude na 

této akci přítomen a zda se chystají nějaká opatření kolem parkování. 

Starosta odpověděl, že se této akce, na kterou byl pozván zúčastní on sám. Obec ohledně 

parkování nic nezajišťuje, nebyl ani vznesen na obec žádný požadavek, takže zřejmě toto 

zajišťuje farnost sama. Bohužel došlo ke kolizi s termínem konání cyklistických závodů, které 

byly plánovány dlouhodobě dopředu, což se stalo bez vzájemného úmyslu. Příjezd ke kostelu 

bude možný pouze od Rájce, protože dál bude obec, na základě povolení Policie uzavřena 

z důvodu zmíněných závodů. 

Ing. Kakáč řešil otázku dojíždění dětí do ZŠ Lysice, kam od příštího roku bude docházet cca 

20 dětí. Tento problém projednával jak s paní ředitelkou ZŠ, tak i zástupci ČAD Blansko, zda 

by autobus z Lysic zajížděl až do Bořitova, aby děti nemusely přecházet frekventovanou 

státní silnici. Chtěl by se domluvit, zda by obec napsala oficiální žádost na KORDIS na 

úpravu jízdního řádu. Podle jeho informací by se snad v tomto ohledu dalo něco udělat. 

Nabízí i možnost napsat žádost na změnu jízdního řádu. Děti sice mají možnost zajet až do 

Černé Hory a odtud po přestupu zajet do Bořitova, ale přímý spoj by byl lepší. 

Starosta odpověděl, že zatím nemá žádné informace o tom, že by do Lysic přecházelo více 

dětí, ale požádal Ing. Kakáče o zaslání konceptu dopisu. Preferuje nabídku Ing. Kakáče, aby 

tuto žádost o změnu jízdního řádu napsal on sám jako zastupitel a rodič. 

 

Bod č. 15 

Souhrn schválených usnesení a závěr 

PaedDr. Bohumír Verner přednesl souhrn schválených usnesení.  

 

Závěrem starosta obce poděkoval zastupitelům a hostům za účast a popřál všem pěknou 

dovolenou. Sdělil, že příští veřejné zasedání ZO by se mělo konat 20.9.2021 v 18,00 hodin. 

 

Veřejné zasedání ZO bylo ukončeno v 18,55 hodin. 

 

 

Zapsala: Ivana Venclů    
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V Bořitově dne 25.6.2021 

 

 

 

 

 

…………………………… 

          Antonín Fojt 

starosta obce 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

……………………….. 

 Ing. Hana Šejnohová 

 

 

 

 

………………………… 

       Ing. Jiří Kovář 


