Zápis č. 4/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Bořitov konaného dne 20.9.2021 v 18,00 hodin
v sále budovy hasičské zbrojnice
Přítomni: 13 zastupitelů – Ing. Ondřej Čuma, Antonín Fojt, Jan Fojt, Ing. Jiří Kakáč, Ing.
Petr Kolínek, Josef Konečný, Ing. Jiří Kovář, Zuzana Machorková, Jiří Sedláček, Alois
Ťoupek, Ing. Hana Šejnohová, Ing. Tomáš Včelař, PaedDr. Bohumír Verner.
Omluveni: 2 zastupitelé – MVDr. Anna Holíková a Marie Petráková z pracovních důvodů.

Bod č. 1
Zahájení
Zahájení čtvrtého 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 z pracovních důvodů se omluvily MVDr. Anna Holíková a paní Marie
Petráková. 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 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 zařazeno schválení Dodatku č. 1 Veřejnoprávní
smlouvy č. 4/2021 mezi Obcí Bořitov a SDH Bořitov. 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. Prodej obecního pozemku p.č. 418/3
6. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
7. Pojmenování ulice
8. Smlouva o spolufinancování Obec-SVaK
9. Darovací smlouva Obec-Jmk
10. Darovací smlouva Jmk-Obec
11. Finanční pomoc obcím postižených tornádem
12. Různé:
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 4/2021 mezi Obcí Bořitov a SDH Bořitov
13. Souhrn schválených usnesení a závěr
Hlasování: PRO: 13
PROTI: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

ZDRŽEL SE: 0
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Bod č. 3
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Starosta navrhl ověřovatele zápisu pana Josefa Konečného a pana Jana Fojta.
Usnesení č. 2:

ZO schvaluje ověřovatele zápisu pana Josefa Konečného a pana Jana Fojta.

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

ZDRŽEL SE: 2

Starosta navrhl za členy návrhové komise Ing. Tomáše Včelaře a Ing. Jiřího Kakáče.
Usnesení č. 3:
Kakáče.

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

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

ZDRŽELI SE: 1

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 12.7., 23.8. a 6.9.2021.
Starosta se zeptal na připomínky k zápisům z rad.
Ing. Kakáč se dotazoval na záměr vybudování cca 5 bytů z bývalého kina, zda obec řešila
parkování aut pro tyto byty, jelikož situace v ulici Podsedky je dost obtížná a parkováním na
ulici se porušuje vyhláška.
Starosta odpověděl, že obec se pouze vyjadřuje ke stavbě z hlediska územního plánu, neřeší
parkování. Nicméně tento problém také řešili s tím, že z boku stavby by parkování bylo
možné. Obec např. u prodeje stavebních pozemků a povolování staveb parkování řešila přímo
v podmínkách prodeje těchto parcel, ale není nám známo, zda se tato podmínka musí řešit u
všech povolovaných staveb stavebním úřadem.
Starosta konstatoval, že zastupitelstvo bere zprávy z rady na vědomí a k tomuto bodu se
nepřijímá žádné usnesení.

Bod č. 5
Prodej obecního pozemku p.č. 418/3
Starosta přednesl žádost paní V. K., bytem Sokolov o odkoupení obecního pozemku p.č.
418/3, o výměře 4 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Bořitov, obec Bořitov. Jedná se o
pozemek, na kterém stojí část nemovitosti (RD) žadatelky. Vzhledem k záměru prodeje
nemovitosti, požádala pí. Kadlecová o odprodej tohoto pozemku. Jedná se o narovnání
historických majetkových vztahů.
Usnesení č. 4: ZO schvaluje prodej obecního pozemku v k.ú. Bořitov, p.č. 418/3 o výměře 4
m2 paní V. K., bytem Sokolov za cenu 45,- Kč/m2, tj. celkem 180,- Kč.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

PROTI: 0
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ZDRŽELI SE: 0

Bod č. 6
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
Starosta informoval zastupitele, že předmětem a obsahem této vyhlášky je pouze zrušení OZV
č. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště ze dne 23.7. 2002. Nový Řád veřejného pohřebiště, již
podle nové legislativy Zákona o pohřebnictví schválila Rada obce 10.5. 2021.
Usnesení č. 5:

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021.

Hlasování: PRO: 13
PROTI: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 0

Bod č. 7
Pojmenování ulice
Starosta přednesl, že předmětem tohoto bodu je pojmenování nové ulice, která vznikne
zasíťováním stavebních parcel v lokalitě K Vodárně III. Rada ve svém návrhu, který schválila
na svém zasedání 10.5. 2021, vycházela z historického pojmenování této lokality, které je
uvedeno i v současných katastrálních mapách a logicky se toto pojmenování nové ulice
nabízí.
Usnesení č. 6: ZO schvaluje pojmenování nové ulice v lokalitě K Vodárně na ulici
Záhumenky.
18,17 hod – odešel pan Jiří Sedláček.
Hlasování: PRO: 12
PROTI: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 0

Bod č. 8
Smlouva o spolufinancování Obec-SVaK
Starosta uvedl, že předmětem smlouvy je úhrada přímých nákladů Svazku na realizaci stavby
„RD Bořitov-III. etapa inženýrských sítí K Vodárně“. Důvodem je úspora DPH při stavbě této
investice, kdy Svazku uhradíme pouze náklady bez DPH. Jak víte ze zápisů z rady je stavba
rozdělena na dvě části, jedna část, kanalizace a vodovod včetně přípojek je investorem a
smluvním partnerem firmy INSTA CZ, která tuto stavbu realizuje. Druhá část plyn,
komunikace, VO, TKR je investorem a smluvním partnerem již obec Bořitov.
18,20 hod – přišel pan Jiří Sedláček.
Usnesení č. 7: ZO schvaluje Smlouvu o účasti obce Bořitov na financování díla „RD
Bořitov-III. etapa inženýrských sítí K Vodárně“ mezi Svazkem vodovodů a kanalizací měst a
obcí, ulice 17. listopadu 14, 680 01 Boskovice, IČ: 49468952, zastoupeným předsedou svazku
Mgr. Ivo Polákem a Obcí Bořitov, náměstí U Václava 11, 679 21 Bořitov, IČ: 00279960,
zastoupenou Antonínem Fojtem, starostou obce.
Hlasování: PRO: 13
PROTI: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 0
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Bod č. 9
Darovací smlouva Obec-Jmk
Starosta přednesl, že se jedná o bezúplatné darování pozemků ve vlastnictví obce Jmk, které
se nachází pod silnicí III/37722, která je v majetku Jmk, potažmo ve správě SÚS Blansko.
Tato smlouva má úzkou souvislost s následujícím projednávaným bodem č. 10, kde zase Jmk
Darovací smlouvou bezúplatně daruje pozemky pod nově zbudovaným chodníkem od
Škvařilových k Tihelkovým. O každé darovací smlouvě budeme samozřejmě hlasovat zvlášť
Usnesení č. 8: ZO schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Bořitov, náměstí U Václava 11,
679 21 Bořitov, IČ: 00279960, zastoupenou Antonínem Fojtem, starostou obce a
Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zastoupeným na základě
pověření Mgr. Vladimírem Šmerdou, IČ: 70888337.
Hlasování: PRO: 13
PROTI: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 0

Bod č. 10
Darovací smlouva JmK – Obec
Bylo již předneseno starostou obce v bodu č. 9.
Usnesení č. 9:
ZO schvaluje Darovací smlouvu mezi Jihomoravským krajem,
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zastoupeným na základě pověření Mgr. Vladimírem
Šmerdou, IČ: 70888337 a Obcí Bořitov, náměstí U Václava 11, 679 21 Bořitov, IČ:
00279960, zastoupenou Antonínem Fojtem, starostou obce.
Hlasování: PRO: 13
PROTI: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 0

Bod č. 11
Finanční pomoc obcím postiženým tornádem
Starosta přednesl zastupitelům, že organizátorem této finanční pomoci je Sdružení místních
samospráv ČR, jehož jsme členem. Tato finanční pomoc je odlišná od veřejných sbírek, které
jednak musí schválit MF, případně Jmk a jejich výtěžek je neadresný. I když je to smlouva
mezi Obcí a SMS, budeme finanční prostředky posílat přímo na účty jednotlivých obcí, které
jsou zřízeny zdarma u ČS a.s. SMS je pouze správcem těchto účtů a 30.9. 2021 budou
uvolněny konkrétním obcím. Původně byl termín 31.8., po připomínkách se prodloužil do
30.9., z důvodu schvalování zastupitelstvy obcí.
Usnesení č. 10:
ZO schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Bořitov, náměstí U Václava
11, 679 21 Bořitov, IČ: 00279960, zastoupenou Antonínem Fojtem, starostou obce a
Sdružením místních samospráv, z.s., Nábřeží 599, 760 01 Zlín-Prštné, IČ: 75130165,
zastoupenou předsedou JUDr. Stanislavem Polčákem.
Hlasování: PRO: 13
PROTI: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 0
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Bod č. 12
Různé
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 4/2021 mezi Obcí Bořitov a SDH Bořitov
Do bodu různé byl, jak již bylo řečeno v úvodu při schvalování programu, zařazen Dodatek č.
1 Veřejnoprávní smlouvy Obec-SDH. Důvodem dodatku Veřejnoprávní smlouvy je záměr
SDH zakoupit v příštím roce pro potřeby spolku dodávkový automobil. Proto chtějí část
letošní obecní dotace převést do příštího roku a spolu s finančními prostředky dotace na rok
2022 zakoupit dodávkový automobil. Samozřejmě tímto dodatkem je doplněn i účel použití
dotace. Vyúčtování dotace Veřejnoprávní smlouvy 4/2021 je proto posunuto do 30.11. 2021.
Ing. Kakáč se ptal, zda je zavedení dodatku v souladu s pravidly, zda by nebylo lepší příští
rok žádat o vyšší částku?
Starosta odpověděl, že z účetního hlediska je toto řešení pro obec jednodušší, protože SDH by
muselo část letošní dotace obci vrátit a ve smlouvě nebyl uveden jako účel dotace pořízení
dodávkového automobilu.

Usnesení č. 11: ZO schvaluje Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy č. 4/2021 mezi Obcí
Bořitov a SDH Bořitov.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 0

PROTI: 0

Dotazy zastupitelů:
Ing. Kakáč informoval zastupitelstvo o řešení problému se zastávkou autobusu na silnici I/43,
kterou využívá cca 20 bořitovských dětí, které navštěvují ZŠ Lysice. Jako zastupitel žádal
KORDIS o zajíždění autobusu až do Bořitova z důvodu bezpečnosti přecházení děti přes tuto
silnici. KORDIS dosud neodpověděl, tento problém pomáhá řešit paní senátorka Vítková a
Ing. Crha. Dále oslovit Policii ČR, zda by nebylo možné v daném úseku instalovat semafor
nebo měřit rychlost. Toto bylo Policií ČR zamítnuto.
Starosta doplnil, že dle dostupných informací by od 1.10.2021 měla skončit fa ČAD Blansko
s autobusovou dopravou a měla by ji nahradit fa ICOM, která určitě bude mít dost starostí
zajistit stávající chod dopravy, protože většina řidičů ČAD Blansko odmítla přejít k novému
zaměstnavateli.
Ing. Kakáč se dotazoval, jak se řeší odpady, třídění atd.
Místostarosta odpověděl, že se pokračuje podle harmonogramu, nalepily se kódy na popelnice
a vše se zavedlo do systému MESOH, je v zájmu všech v maximální míře třídit. Připravujeme
předání kartiček do všech domácností, kterými se budou občané prokazovat při vyvážení
odpadu do sběrného dvora v Černé Hoře, pravděpodobně od měsíce listopadu 2021.
Ing. Kakáč se ptal, kdy bude zaveden motivační systém.
Místostarosta odpověděl, že se bude schvalovat nová Obecně závazná vyhláška o odpadech
s platností od 1.1. 2022. Obec má v plánu od 1.7.2022 spustit na zkoušku motivační systém.
Prozatím nevíme, kolik občanů se do motivačního systému přihlásí. V prvním roce by všichni
občané platili za odpady stejně, a až teprve po ročním vyhodnocení by se ukázalo, kdo a jak
třídí a poté by mohl mít nárok na snížení poplatku za odpady. Snížení poplatku za odpady by
měla občany motivovat ke třídění.
Místostarosta vyzval členy zastupitelstva, aby mu zaslali na e-mail návrh ceny, jaká výše
poplatku na rok 2022 by měla být stanovena.
Ing. Kakáč se ptal na možnosti odložení bioodpadu.
Místostarosta konstatoval, že je podepsaná smlouva s p. Musilem z Krhova, kam lze po
telefonické domluvě bioodpad kdykoliv zavézt. Lze sem odvézt i silnější větve a starý,
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nelakovaný nábytek. V úvahu přichází i vybudování sběrného místa pro bioodpad přímo
v obci, máme ale informace, že se bude rozšiřovat sběrný dvůr v Černé Hoře.
Ing. Kakáč řekl, že zde vidí problém v tom, že se musí bioodpad odvážet auty, lidé to často
řeší pálením na zahradě.
Ing. Kakáč požádal o zaslání finančního přehledu s vyhodnocení odpadů.
Ing. Kakáč se dále ptal na směrovky na zábavu, kdy budou odstraněny, pro příště by se na ně
měl dát i QR kód. Konstatoval, že to byla velká akce, kterou negativně pocítili i ostatní
občané.
Místostarosta odpověděl, že to byla akce fotbalového oddílu, toto by se na zastupitelstvu řešit
nemělo, nicméně směrovky budou odstraněny.
Ing. Kakáč se dotázal, jak pokračuje realizace stavebních parcel v lokalitě K Vodárně III.
etapa.
Místostarosta odpověděl, že firmě INSTA CZ bylo 1.9. 2021 předáno staveniště. Teprve
nedávno bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení, takže dokončení stavby se
předpokládá někdy v květnu 2022.

Bod č. 13
Souhrn schválených usnesení a závěr
Ing-. Tomáš Včelař přednesl souhrn schválených usnesení.
Závěrem starosta obce poděkoval zastupitelům a hostům za účast. Další řádné veřejné
zasedání zastupitelstva obce se uskuteční v pondělí 13.12. 2021 v 18 hodin. Je to změna
oproti původnímu plánovanému termínu 20.12. 2021, která je vynucena 15 denní lhůtou pro
vyvěšení materiálů schválených zastupitelstvem na úřední desce tak, aby mohly vstoupit
v platnost 1.1. 2022 (zejména OZV o odpadech apod.)
Veřejné zasedání ZO bylo ukončeno v 18,50 hodin.

Zapsala:

Ivana Venclů

V Bořitově dne 27.9.2021

……………………………
Antonín Fojt
starosta obce
Ověřovatelé zápisu:

………………………..
Josef Konečný

…………………………
Jan Fojt
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