Zápis č. 1/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Bořitov konaného dne 15.2.2021 v 18,00 hodin
v sále budovy hasičské zbrojnice
Přítomni: 13 zastupitelů – Ing. Ondřej Čuma, Antonín Fojt, Jan Fojt, MVDr. Anna Holíková
(dostavila se později), Ing. Jiří Kakáč, Ing. Petr Kolínek, Josef Konečný, Ing. Jiří Kovář,
Zuzana Machorková, Jiří Sedláček, Marie Petráková, Alois Ťoupek, Ing. Tomáš Včelař.
Omluveni: 2 zastupitelé – PaedDr. Bohumír Verner a Ing. Hana Šejnohová, oba ze
zdravotních důvodů.
Bod č. 1
Zahájení
Zahájení prvního 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 omluvili ze zdravotních důvodu PaedDr. Bohumír Verner a Ing. Hana
Šejnohová, MVDr. Anna Holíková se nedostavila. Je přítomno 12 zastupitelů, což je
nadpoloviční většina, a 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
Usnesení č. 1:
obce.

Zastupitelstvo schvaluje program veřejného zasedání zastupitelstva

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Rozpočtové opatření č. 7/2020
6. Zpráva finančního výboru
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Pravidla přidělování dotací z rozpočtu obce
9. Smlouva Obec-Černá Hora-SVaK-Vodárenská a.s.
10. Různé
11. Souhrn usnesení a závěr
Hlasování: PRO: 12
PROTI: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

ZDRŽEL SE: 0

Bod č. 3
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Starosta navrhl ověřovatele zápisu paní Marii Petrákovou a Ing. Jiřího Kováře.
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V 18,05 hod se dostavila MVDr. Anna Holíková.
Usnesení č. 2:
Kováře.

ZO schvaluje ověřovatele zápisu paní Marii Petrákovou a Ing. Jiřího

Hlasování: PRO: 11
PROTI: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

ZDRŽEL SE: 2

Starosta navrhl za členy návrhové komise Ing. Tomáše Včelaře a Ing. Ondřeje Čumu.
Usnesení č. 3:
Ondřeje Čumu.

ZO schvaluje členy návrhové komise Ing. Tomáše Včelaře a Ing.

Hlasování: PRO: 12
PROTI: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 1

Bod č. 4
Zpráva o činnosti rady obce
Starosta obce přednesl souhrn přijatých usnesení z jednání rady, která se od minulého
zasedání zastupitelstva sešla celkem 3x.
Ing. Kakáč požaduje zasílat zápisy z rad ihned po vyhotovení. Dále se dotazoval, proč rada
vybrala aplikaci Na kole a pěšky, za kterou se platila částka 5000 Kč.
Starosta odpověděl, že tuto aplikaci užívá cca 90 tis. uživatelů a rada se pro tuto nabídku
rozhodla.
Ing. Kakáč se dále dotazoval na převod vodovodu a kanalizace na Svazek, kde je 70 m
vodovodu a 175 m kanalizace v částce 1.665.000 Kč, jak se tato částka vypočítala.
Starosta odpověděl, že je to cena za zasíťování pozemků, je to cena z položkového rozpočtu,
lze do rozpočtu nahlédnout.
Usnesení č. 4:

ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce.

Bod č. 5
Rozpočtové opatření č.7/2020
Správce rozpočtu Lenka Štěpánková seznámila přítomné s položkami Rozpočtového opatření
č. 7/2020 (příloha č. 1). Dotazy k RO žádné nebyly.
Usnesení č. 5:

ZO bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 7/2020 (příloha č. 1).

Bod č. 6
Zpráva finančního výboru
Předseda finančního výboru pan Josef Konečný přednesl Zprávu finančního výboru za rok
2020.
Ing. Kakáč se zeptal, zda se finanční výbor zabýval otázkou DPH.
Předseda finančního výboru pan Konečný odpověděl, že výbor se touto otázkou nezabýval.
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Ing. Kakáč informoval, že obdržel odpověď z Generálního finančního ředitelství, ohledně
DPH obcí, stanovisko přepošle starostovi.
Starosta odpověděl, že obec se ještě otázkou kolem DPH bude zabývat.
Usnesení č. 6:

ZO bere na vědomí Zprávu finančního výboru.

Bod č. 7
Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Ing. Jiří Kovář přednesl Zprávu kontrolního výboru.
Ke Zprávě kontrolního výboru nebyly žádné dotazy.
Usnesení č. 7:

ZO bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru.

Bod č. 8
Pravidla přidělování dotací z rozpočtu obce
Starosta přednesl, že obec dosud neměla žádná pravidla, která by specifikovala poskytování
obecních dotací. Dotace jsou celkem velkorysé, v okolních obcích se s takovou výší dotací
nepotkáváme. Je proto nutné schválení těchto pravidel, a proto byly ve spolupráci s právní
kanceláří vypracovány. Chtěli jsme, aby byla dána poměrně jasná pravidla pro poskytování
dotací, zejména jejich využití a vyúčtování. Rada Pravidla přidělování dotací projednala a
doporučila je zastupitelstvu ke schválení. Po připomínce Ing. Kakáče a konzultaci s právníky,
byla oproti původnímu návrhu provedena úprava v tom smyslu, že k žádosti o dotaci přikládá
doklad o jmenování statutárního zástupce a stanovy pouze právnická osoba.
Ing. Kakáč poděkoval za vytvoření Pravidel pro přidělování dotací z rozpočtu obce a doufá,
že zástupci organizací, kteří o dotace žádají, tyto Pravidla četli. Do 30.11. se musí předložit
žádost o dotaci a čerpání je pouze bezhotovostní.
Starosta toto opravil s tím, že zde není uvedeno pouze bezhotovostní čerpání, ale je možnost
10 % z částky přidělené dotace dokladovat hotovostními platbami s patřičným dokladem.
Ing. Kakáč se dále ještě ptal na účinnost těchto Pravidel.
Starosta odpověděl, že Pravidla vstupují v platnost jejich schválením v zastupitelstvu. Podle
těchto Pravidel se budou posuzovat žádosti o dotace, které budou přijímány v letošním roce.
Usnesení č. 8:

ZO schvaluje Pravidla přidělování dotací z rozpočtu obce Bořitov.

Hlasování: PRO: 13
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Bod č. 9
Smlouva Obec – Černá Hora – SvaK – Vodárenská a.s.
Starosta řekl, že se jedná o smlouvu, kterou zpracovávali právníci několik měsíců a týká se
čtyř účastníků o spoluvlastnictví a nakládání se společnou ČOV. Smlouvu schválilo
předsednictvo Svazku 8. února na svém zasedání. Obec Bořitov nadále zůstává 50%
vlastníkem ČOV a bude se podílet rovněž 50 % na její intenzifikaci. Smlouva se z převážné části
týká zejména právního vztahu mezi městysem Černá Hora a Svazkem vodovodů kanalizací.
Usnesení č. 9:
ZO schvaluje Smlouvu spoluvlastníků o nakládání se společnou ČOV a
kanalizací Černá Hora-Bořitov a o jejím provozování mezi Městysem Černá Hora, náměstí
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Míru 50, 679 21 Černá Hora, IČ: 00280097 zastoupenou starostou městyse Ing. Alešem
Lukschem, Obcí Bořitov, náměstí U Václava 11, 679 21 Bořitov, IČ: 00279960, zastoupenou
Antonínem Fojtem, starostou obce, Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí, 17. listopadu
138/14, 680 01 Boskovice, IČ: 49468952, zastoupený Mgr. Ivo Polákem, předsedou
předsednictva Svazku a Vodárenskou akciovou společností, a.s., Soběšická 820/156, Lesná,
638 00 Brno, IČ: 49455842, zastoupená na základě plné moci ze dne 29.1. 2014 Ing. Petrem
Fialou, ředitelem divize Boskovice a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování: PRO: 12
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 1

Bod č. 10
Různé
Ing. Kakáč se ptal, zda se neuvažuje o sběrném místě papíru, jestli třeba nebude nová sběrna
papíru v technické budově.
Starosta odpověděl, že každý lichý týden je otevřena sběrna papíru za OÚ, případně je
možnost odevzdání starého papíru do sběrného dvora. Dále je možnost odevzdat papír
základní škole, která organizuje sběr papíru 2x do roka. Se změnou organizace sběru papíru se
zatím nepočítá.
Ing. Kakáč dále prezentoval dotaz od občana, který by požadoval zveřejňovat ve zpravodaji
jubilea narozenin nebo úmrtí, samozřejmě po udělení souhlasu. Například na stránkách Černé
Hory jsou zveřejňována úmrtní oznámení.
Starosta odpověděl, že toto se v minulosti zveřejňovalo, někteří občané si ale nepřáli být
zveřejněni a bez jejich souhlasu to, vzhledem k GDPR ani není možné. Musel by být udělen
souhlas od každého občana. Postrádalo by logiku, kdyby takto nebyli zveřejněni všichni
občané, ale pouze Ti, kteří dají svůj souhlas. Navíc by to bylo administrativně náročné.
Ing. Kakáč se dotazoval na chodník směrem na Rájec-Jestřebí, kde se řešila reklamace
hromadění dešťové vody.
Starosta odpověděl, že toto se dosud neřešilo, čeká se na příznivější klimatické podmínky.
Ing. Kakáč se dále ptal na protipovodňová opatření.
Starosta odpověděl, že zatím nemá žádné nové zprávy ohledně řešení pozemkových úprav.
Pozemkové úřady v poslední době, podle jeho informací upřednostňují především projekty,
které řeší sucho v krajině.
Ing. Kakáč se dále dotazoval na čištění koryta Býkovky, jestli Povodí Moravy provádí
nějakou kontrolu nebo nechystá vyčištění koryta.
Starosta odpověděl, že jak Býkovka, tak Lysický potok jsou v majetku Lesů ČR, a.s. a měly
by se o svůj majetek starat. Lesy ČR ale od 1.1.2021 řeší organizační změny, ředitelství bylo
přesunuto z Brna do Jihlavy a z části do Zlína. Zatím nedokážou říct, jaké budou mít letos
finanční možnosti na tyto záležitosti. Na vyčištění koryta budeme na Lesy ČR podávat žádost.
Pan Sedláček se ptal, na jaké náklady přišel vánoční strom.
Starosta odpověděl, že strom daroval občan Bořitova zdarma, jeho pokácení, doprava na
místo a postavení přišly cca na 6.000 Kč. Nazdobení stromu provedli pracovníci OÚ.
Pan Sedláček konstatoval, jestli by nebylo vhodnější zasadit na náměstí třímetrový smrk, než
každý rok shánět nový. Dále se ptal osvětlení nového náměstí, zdá se mu, že svítí velmi silně.
Další dotaz měl na zpevnění cestiček kolem Bořitova.
Starosta odpověděl, že o osvětlení náměstí se ví, a řeší se nový světelný zdroj. Problém
povrchu cestičky k fotbalovému hřišti se bude řešit na jaře, protože na podzim se to již,
vzhledem ke klimatickým podmínkám, nestihlo udělat.
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Bod č. 11
Souhrn schválených usnesení a závěr
Ing. Tomáš Včelař přednesl souhrn schválených usnesení.
Závěrem starosta obce poděkoval zastupitelům a hostům za účast. Sdělil, že příští veřejné
zasedání ZO se bude konat 26.4.2021 v 18,00 hodin.
Veřejné zasedání ZO bylo ukončeno v 18,55 hodin.

Zapsala:

Ivana Venclů

V Bořitově dne 19.2.2021

……………………………
Antonín Fojt
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:

………………………..
Marie Petráková

…………………………
Ing. Jiří Kovář
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