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Zápis č. 4/2019 

ze zasedání zastupitelstva obce Bořitov konaného dne 16.9.2019 

v zasedací místnosti obecního úřadu 

 

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

Holíková, Ing. Jiří Kakáč, Ing. Petr Kolínek, Josef Konečný, Ing. Jiří Kovář, Jiří Sedláček, 

Ing. Hana Šejnohová, Alois Ťoupek,  Ing. Milan Venclů, PaedDr. Bohumír Verner. 

 

 

 

Bod č. 1 

Zahájení 

Zahájení čtvrtého zasedání Zastupitelstva obce Bořitov v roce 2019 provedl v 18,00 hodin 

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

Z pracovních důvodů je omluven Ing. Tomáš Včelař a paní Marie Petráková, je přítomno 13 

zastupitelů, což je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. 

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, bod různé bude z programu vyřazen, 

protože do něj nebylo nic zařazeno. Starosta se zeptal přítomných zastupitelů, jestli někdo 

chce doplnit program jednání zastupitelstva.  

 

 

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

Program:      1. Zahájení         

       2. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise    

       3.  Zpráva o činnosti rady obce 

       4. Rozpočtové opatření č. 4/2019 a č. 5/2019 

       5. Poplatky za hrobová místa na roky 2020–2024 

       6. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020 

       7. Rozprava, souhrn schválených usnesení, závěr        
  

  

Hlasování: PRO:  13  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 MVDr. Annu Holíkovou a p. Josefa Konečného. 
 

Usnesení č. 2 ZO schvaluje ověřovatele zápisu MVDr. Annu Holíkovou a p. Josefa 

Konečného. 
 

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

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

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

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

Šejnohovou. 

 

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

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 3 

Zpráva o činnosti rady obce 

Místostarosta obce přednesl přijatá usnesení z jednání rady obce, která se od posledního 

jednání zastupitelstva sešla celkem 3x.  Starosta se zeptal na dotazy -  žádné nebyly. 

 

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

 

 

Bod č. 4 

Rozpočtové opatření č. 4/2019  a č. 5/2019 

Předseda finančního výboru Ing. Venclů informoval o obsahu RO č. 4/2019 a č. 5/2019. 

 

Usnesení č. 5  ZO bere na vědomí RO č. 4/2019 a č. 5/2019 – viz příloha č. 1 a č. 2. 
  

 

 

Bod č. 5 

Poplatky za hrobová místa na roky 2020 – 2024 
Starosta seznámil přítomné zastupitele o výši poplatků za hrobová místa, která se budou platit na 

období 1.1.2020 – 31.12.2024, tj. na 5 let. Rada obce navrhuje ponechat současnou výši poplatků za 

hrobová místa ve výši 18,- Kč/1 m2/1 rok, tj. 90,- Kč//1 m2/5 let. Rada zohlednila Cenový věstník MF 

na rok 2019, která udává max. přípustnou cenu za 1 m2 pro hrobová místa v obcích do 25 tis. obyvatel 

ve výši 22 Kč/1m2. Rada doporučuje zastupitelstvu ponechat výši poplatků za hrobová místa na 

dalších 5 let ve stejné výši tak, jak tomu bylo v minulém období. 
 

Usnesení č. 6 ZO schvaluje poplatek za hrobová místa na období od 1.1.2020 do 31.12.2024 

ve výši 18,- Kč/1 m2/1 rok. 

 

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

Usnesení č. 6  bylo schváleno. 

 

 

 

Bod č. 6  

Předběžný návrh rozpočtu na rok 2020 

Starosta obce předložil zastupitelům pracovní verzi návrhu rozpočtu na rok 2020. Zastupitelé 

mají možnost se k němu vyjádřit nebo zaslat připomínky do 15.11.2019, buď písemně, 

emailem nebo i osobní návštěvou na obecním úřadě. Zatím je to předběžný návrh, se kterým 

se bude ještě pracovat, případně i s připomínkami od zastupitelů. 

Ing. Kakáč se ptal, co znamená v rozpočtu sloupec k 30.9.2019. 

Paní Štěpánková odpověděla, že je to rozpočet po změnách, tzn. po rozpočtových opatřeních, 

není to čerpání. 

Ing. Kakáč se dotazoval, jaké je nyní plnění rozpočtu ke konci srpna 2019. 
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Paní Štěpánková odpověděla, že může zastupitelům poslat výkazy FIN, kde je vidět čerpání 

jednotlivých položek a paragrafů i procentuelně, je zde i promítnutí přijatých rozpočtových 

opatření. 

Ing. Kakáč požaduje zaslat výkaz elektronicky. Podotkl, že ve sloupci skutečnost příjmů a 

výdajů není uvedeno zapojení přebytku. 

Paní Štěpánková odpověděla, že je to možné, spíše se soustředila na tvorbu nového rozpočtu. 

Starosta doplnil, že k 31.8.2019 činilo saldo 3.399.070 Kč, což je 55% zapojení přebytku. 

Ing. Kakáč se dotázal na celkové příjmy a výdaje. 

Starosta odpověděl, že celkové příjmy jsou 16.694.945 Kč, tj. 54 % a výdaje 13.295.875 Kč, 

tj. 36 %. 

Ing. Kakáč se dotazoval, zda se zvládne letošní rozpočet vyčerpat, jsme nyní na 30 %. 

Starosta konstatoval, že jsou v běhu velké investiční akce, které jsou naplánované v rozpočtu, 

kromě jediné, což je technická budova na náměstí, u které vlivem zpoždění stavebního 

povolení, je termín dokončení 30.4.2020. Všechny ostatní akce budou fakturovány v letošním 

roce, tzn. inženýrské sítě 12 RD, ulice Nivka, rekonstrukce Manga. 

Ing. Kakáč se ptal, zda se dostaneme na 36 mil. Kč ve výdajích? 

Starosta odpověděl, že takové výdaje nebudou, protože jedna velká akce se posunula na příští 

rok a není ani závazné, že by se musela výdajová část rozpočtu vyčerpat. 

Ing. Kakáč naznal, že tedy čísla jsou k ničemu, proč zde nejsou uvedena aktuální čísla. 

Starosta odpověděl, že je zde uveden aktuální stav k 31.8.2019 a pozval Ing. Kakáče k osobní 

konzultaci. 

Ing. Kakáč odpověděl, že určitě přijde a dále uvedl, že v návrhu rozpočtu je uveden paragraf 

3419 dvakrát. 

Starosta poděkoval za upozornění, zatím se jedná o pracovní verzi, bude to opraveno. 

Ing. Šejnohová se ptala, pokud by se chtěla zeptat kvůli rozpočtu podrobněji, zda může přijít 

osobně na obecní úřad. 

Starosta konstatoval, že mohou zastupitelé volat, psát emaily nebo přijít osobně konzultovat 

rozpočet. Jen shrnul základní body: hlavní investice náměstí 20 mil. Kč, 2 mil. na výměnu 

veřejného osvětlení, 1 mil. Kč na kanalizaci – řešení havarijní situace v ulici Krajní 

(odlehčovací komora), 2,5 mil. na multikáru, dále na komunikace a chodníky. 

Ing. Čuma se ptal na částku 11 mil. Kč v příjmech, zda je to suma za prodej pozemků? 

Starosta odpověděl, že se to týká nových stavebních pozemků, na kterých se nyní budují 

inženýrské sítě. 

 

 

Bod č. 7 

Rozprava, souhrn schválených usnesení a závěr 

Starosta obce otevřel diskusi: 

 

18,30 hod – odešel Ing. Kakáč. 

Starosta ještě konstatoval, že podle jednacího řádu by se měl každý k probírané otázce 

vyjadřovat maximálně 2x. Bylo by dobré do budoucna si připravit otázky dopředu, aby se 

neskákalo vzájemně do řeči. 

Ing. Čuma měl připomínku k pálení, právě nastává období podzimního pálení. Jestli by bylo 

možné občany vyzvat buď ve zpravodaji nebo rozhlasem, aby pálili s rozumem, aby si 

uvědomili, že toto nejde dělat, když jsou špatné rozptylové podmínky. Dělají to pořád ti stejní 

občané. 

18,32 hod – přišel Ing. Kakáč. 

Starosta odpověděl, že obecní vyhláška na pálení není, nelze tedy nikoho postihovat. 

Upozornění do obecního zpravodaje dáme. 
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Ing. Čuma dále komentoval čistotou Lysického potoka. Před rokem a půl toto zkoumalo 

životní prostředí ohledně družstva. Když to procházel, tak zjistil, že největší znečištění jde od 

kravína. Tak jestli tento problém řešit s družstvem nebo opět se životním prostředím. 

Místostarosta odpověděl, že nejen tato situace s družstvem je v jednání. 

Ing. Čuma reagoval, že vpustě ze starého areálu jsou zrušeny, chtělo by to zrekonstruovat, pak 

všechno teče neřízeně do potoka. Potok v horním toku je relativně čistý. 

Ing. Šejnohová oponovala, že znečištění není jenom ze ZEPA, jdou tam i nečistoty z firmy 

ATOMO. Konkrétně u stížnosti, která byla řešena před rokem a půl, bylo zjištěno, že 

nečistoty k nám přitekly Žerůtským potokem. 

Místostarosta řekl, že tento problém je v jednání, musí se najít nějaké řešení, netrápí to nejen 

občany, ale i ZEPO a obec. 

Ing. Čuma řekl, že voda bude pořád důležitější, i ta povrchová a je potřeba ji udržovat co 

nejčistší. 

Ing. Kakáč se ptal, zda obec nebude připravovat vizi strategického rozvoje obce, jakou má 

Černá Hora. 

Starosta reagoval, že určitě naše obec chce něco podobné připravit, určitě to ale nebude 

v takovém rozsahu, jak to má Černá Hora, což by bylo hodně finančně náročné.  Vypracování 

strategického rozvoje obce budeme připravovat. 

Ing. Kakáč vysvětlil, že Černá Hora si tuto studii nechala zpracovat , je to zdařilé, jsou zde 

cyklostezky, infrastruktura. 

Starosta dodal, že se na studii díval, je to vlastně studie návrhů, co by se mělo v obci budovat, 

ale finanční stránku to neřeší. Je to pouze návrh firmy, která studii zpracovala. Na základě 

této studie by měly být zpětné vazby od občanů a obec by vyhodnotila hlavní priority. Je zde 

např. 60 bodů, co by se mělo udělat, zlepšit, ale studie neřeší to finanční zajištění těchto 

investic. Je to pouze návrh k vyjádření občanů. 

Ing. Kakáč řekl, že v úterý se má konat v Černé Hoře k této studii velká diskuse. Dále se ptal 

na práci plynařů, kteří občas rozkopou chodníky na soukromých pozemcích. Jak v tomto 

případě postupovat, zda sepsat nějakou písemnou reklamaci nebo to řešit s nimi osobně. 

Starosta odpověděl, že před zahájením prací občané podepisují povolení vstupu na pozemky, 

ale v mnoha případech jsou to obecní pozemky před domy, které si občané upravili na své 

náklady. Pracovníci plynáren jsou po ukončení prací povinni tyto pozemky uvést do 

původního stavu. 

Ing. Kakáč tedy konstatoval, že by mělo tedy dojít k předání díla, kde si občané mohou 

uplatnit svoje námitky. 

Starosta odpověděl, že pokud je to soukromý pozemek, tak si to řeší vlastník nemovitosti, 

pokud je to obecní pozemek, tak to přebírá starosta nebo místostarosta, potom ještě probíhá 

kolaudace ze stavebního úřadu. Jinak dodal, že se může zdát, že tyto stavební práce probíhají 

pomalu, ale jde o křížení tří větví plynovodu, je to akce trochu složitější. Pracovníci plynáren 

nechtějí odstavit občany od plynu na delší dobu, takže musí všechno rozdělat, propojit a pak 

teprve zahájit zasypávání, úpravu povrchu. Podle stavbyvedoucího p. Cibulky práce pokračují 

podle harmonogramu, do 31.10.2019 by 95% silnic a chodníků mělo být vyasfaltovaných a 

vydlážděných. Jinak pro informaci uvedl, že ještě letos se začne dělat ulice Nepomucká a 

ulice Krajní, která bude uzavřena a částečná uzavírka bude v ulici Loužky od křižovatky z 

ulice Krajní po nájezd na silnici Černá Hora – Rájec. Práce budou vedeny převážně 

v travnatých plochách.                                                                                                                

Ing. Kakáč se ptal na využívání mobilního rozhlasu a kolik lidí jej aktivně využívá. 

Starosta odpověděl, že má o využívání mobilního rozhlasu celkem přehled. Je přihlášeno 

celkem 293 uživatelů. Za srpen, kdy bylo provedeno celkem 8 rozesílek, tedy zhruba 2 

rozesílky týdně, celkem 1.627 odeslaných zpráv občanům, z toho bylo pouze 383 zpráv 

přečteno. Je to využití asi 25%, u emailů je přečteno 50%, u mobilních aplikací 70%. Licence 

je do 31.5.2020, pak ji vyhodnotíme a budeme zvažovat, jestli vůbec tuto službu budeme dále 

provozovat. 
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Ing. Kakáč se ptal Bc. Podloučky, který spravuje stránky obce, zda by nešel zavést interface 

na web. 

Bc. Podloučka odpověděl, že určitě existuje modul propojení mobilního rozhlasu na web, ale 

neví, jestli k tomu je licence, ale k tomuto systému nemá přístup. 

Starosta reagoval, že toto by se muselo pořešit s provozovatelem mobilního rozhlasu, my do 

toho nemůžeme zasahovat. 

Ing. Kakáč přednesl podnět od občanů, že u nového chodníku, který vede k Jestřebí, se za 

deště tvoří kaluž, chybí tam kanál. 

Starosta odpověděl, že pokud má na mysli prohlubeň na asfaltu, tak o této závadě se ví a byla 

reklamována u p. Porče, který přislíbil její opravu. 

Místostarosta doplnil, že Ing. Kakáč má zřejmě na mysli závadu na komunikaci a ne na 

cyklostezce. Toto se musí v dohledné době při dešti prověřit. 

Ing. Kakáč dále upozornil na nánosy hlíny v korytu Býkovky, toto se snad mělo řešit již 

v minulosti s Povodím, tak jak se tento problém posunul. 

Starosta řekl, že potok nepatří Povodí, ale Lesům ČR a ti jako vlastníci by měli toto řešit, i 

když v dnešní době mají starosti s kůrovcovou kalamitou a finanční prostředky směřují 

především tam. 

Místostarosta reagoval, že u Lesů ČR se vyměnil správce, takže se musí vyvolat jednání 

s novým vedením. 

Ing. Kakáč se dále ptal na opatření proti přívalovým dešťům, jak pokračuje jednání 

s pozemkovým úřadem. 

Starosta odpověděl, že se plánuje jednání na pozemkovém úřadu. 

Ing. Kakáč byl pověřen některými občany zeptat se na fungování samoobsluhy, došlo 

k omezení provozní doby. Dále má neověřenou informaci o stavbě Lidlu. 

Starosta řekl, že určitě v katastru obce se Lidl stavět nebude. Co se týče samoobsluhy, tak je 

omezená pracovní doba z důvodu nedostatku pracovníků. 

Ing. Šejnohová se zeptala, zda vedení samoobsluhy plánuje, pokud se přijme nový pracovník, 

prodloužení otevírací doby. 

Místostarosta odpověděl, že pokud má informace od dcery, která tam pracuje, tak po 16 hod 

tam přijde max. 5 občanů, což se jim nevyplatí. Zkrácená pracovní doba je na 2 prodavačky, 

pokud by se přijmula další, bylo by otevřeno přes poledne, ale v tuto dobu tam také nikdo 

nechodí. Tento problém jsme řešili s manažerkou pí. Růžičkovou z firmy ENAPO, obec jim 

ale nemůže nic nařizovat, je to v jejich kompetenci. 

Ing. Kakáč se dotazoval na chodník do Černé Hory, jestli už je znám nějaký termín výstavby. 

Místostarosta řekl, že s chodníkem Černá Hora počítá v letošním rozpočtu, mají stavební 

povolení. Vzneseme dotaz na starostu Černé Hory, v jaké fázi je výstavba chodníku. 

Ing. Kakáč se ptal na rozšíření základní školy, o které je informovala paní ředitelka na 

schůzce s rodiči. 

Starosta odpověděl, že zatím o takovém záměru nic neví. Pokud má paní ředitelka nějakou 

vizi, tak ji zatím na obci nepřednesla. 

Ing. Kakáč se ptal na papírovou pozvánku na jednání zastupitelstva, proč ji dostal, když 

doposud chodily pouze emailové. 

Starosta odpověděl, že to není možné, že pozvánky byly rozeslány pouze emailem. 

Ing. Kakáč se dále ptal na finanční a kontrolní výbor, zda jsou zápisy z těchto výborů. 

Ing. Venclů odpověděl, že z každé schůzky finančního výboru, která probíhá vždy před 

zasedáním ZO, se pořizuje zápis, který je uložen ve složce finančního výboru na OÚ. 

Ing. Kovář řekl, že zprávu z kontrolního výboru připravuje na příští zasedání zastupitelstva. 

MVDr. Holíková se ptala, na co je určena dotace na mezigenerační centrum. 

Starosta odpověděl, že mezigenerační centrum je klub důchodců. Dotace je ze 2/3 použitá na 

rekonstrukci prostoru, vybavení, besedy, jedná se o 47 000 Kč. 

MVDr. Holíková dále poukazovala na to, že v jiných městech se důchodci schází, aby někdo, 

kdo je osamělý, mohl někam přijít a uskutečnit nějakou volnočasovou aktivitu. Z jejího 
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pohledu to vypadá, že důchodci pouze jezdí na zájezdy, ale vůbec se v klubu důchodců 

neschází. 

Pan Konečný reagoval, že klub důchodců má své úsekové důvěrníky, kteří několikrát osobně 

nabízeli důchodcům např. hraní karet, posezení u kávy, kurzy vaření atd. Přihlásili se 2–3 

lidé. 

MVDr. Holíková neví, zda by byl zájem, ale myslí si, že by se mohl vyčlenit jeden den 

v týdnu nebo jednou za 14 dní, kdy by se důchodci zde mohli scházet. 

Pan Konečný řekl, že právě toto důchodcům nabízeli, ale nebyl o to zájem. Např. na karetní 

hry se přihlásilo 8 lidí, ale nakonec přišli pouze 3. 

MVDr. Holíková řekla, že někteří důchodci si stěžují, že jsou pořád sami doma, že by tento 

prostor mohli využít k tomu, aby se zde potkávali. 

Pan Konečný reagoval, že tento problém taky řeší, organizují se různá posezení, krátké 

polodenní zájezdy, schůze, besedy. Zkušenost je taková, že 70 % důchodců si po schůzi 

vyzvednou výhry a odejdou domů. A jsou to právě ti, kteří by si mohli posedět s ostatními. 

Byl by rád, kdyby se MVDr. Holíková přišla na schůzi podívat, aby viděla, jak to tam 

probíhá. Nevíme, jak tento problém dál řešit.  

Pan Sedláček se ptal na lesního správce, který skončil. Podle něj měla přece obec smlouvu 

s panem Koudelkou. 

Starosta odpověděl, že smlouva nebyla uzavřena s panem Koudelkou, ale s městysem 

Doubravice nad Svitavou. Pan Koudelka podal výpověď Městysi Doubravici nad Svitavou a 

k 31.8.2019 skončil. Naší obci bylo nabídnuto od Městyse Doubravice nad Svitavou s nimi 

nadále spolupracovat a nabídli nám nového lesního správce p. Urbánka, který k nim nastoupil 

od 1.9.2019 a bude dělat lesního správce i v našich obecních lesích. Je nově uzavřená 

smlouva s Městysem Doubravice nad Svitavou a obec Bořitov se bude podílet na nákladech 

na lesního správce ve výši 35 % nákladů. Je to přesně procentuelní poměr výměry lesa 

Doubravice a Bořitova. 

Pan Sedláček řekl, že zaslechl, že pan Koudelka odešel ve zlém, že se v Doubravici nepohodl 

kvůli kůrovcové kalamitě. Dále se ptal, jak vypadá kůrovcová kalamita v Bořitově. 

Starosta odpověděl, že důvody výpovědi p. Koudelky nezná. Kůrovcové dřevo se těží, 

v současnosti na Mezichlumí pracuje firma Dřevo-Málek se kterou byla podepsána smlouva 

na těžbu cca 1000 m3. Skutečnost bude ale asi jen 700–800 m3. V těžbě se bude  pokračovat 

dál. V úterý 17.9. 2019 je naplánována schůzka s lesním správcem p. Urbánkem, kde se bude 

vyjasňovat další postup likvidace kůrovcové kalamity a problematika lesa obecně. 

Pan Sedláček se ptal na chodník, který se dělal naproti Škvařilovým, zda je to myšleno jako 

napojení na cyklostezku nebo jako samostatný chodník, který v těchto místech nebyl. Logicky 

to vypadá tak, že by se dal využít k tomu, že se napojuje na cyklostezku. 

Starosta odpověděl, že se jedná o chodník, začátek cyklostezky je označen dopravní značkou. 

Pan Sedláček konstatoval, že chodník končí v zatáčce, je to celkem nepřehledné. Zdá se mu to 

tam nešťastně vyřešené. Dále u posledních dvou domů se vyasfaltoval pás, který navazuje na 

nový chodník. Byl svědkem toho, že tam jsou nevhodně zaparkovaná auta a lidé i cyklisté se 

zde musí mezi nimi proplétat. Navrhoval by zde namalovat čáry ohledně parkování. 

Místostarosta odpověděl, že se jedná o svévolné parkování občanů z této lokality. Firma zde 

provedla terénní úpravy, napršelo a některý řidič nacouval do upraveného prostranství, kde 

byla čerstvě zasetá tráva a všechen nepořádek vynesl na cestu. Bylo to řešeno s dodavatelem, 

který tyto občany navštívil, ale nic nevyřešil, neměli zájem, domluva s nimi nebyla možná. 

Pan Sedláček se dále ptal na nová stavební místa, kolik se zde plánuje nových domů. 

Starosta odpověděl, že tam bude 12 stavebních parcel. 

Pan Sedláček požadoval bližší informace, kdy se budou stavební místa prodávat, zda se již 

dělá pořadník. 

Místostarosta odpověděl, že na minulá nová stavební místa byl vyvěšen záměr, občané se 

přihlásili, zastupitelstvo odsouhlasilo prodej a následně byly sepsány smlouvy o prodeji těchto 

parcel. Stejným způsobem se bude provádět i prodej těchto parcel. Bude zde 12 stavebních 

parcel, stavba inženýrských sítí bude dokončena do 31.12.2019, pak bude následovat 
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rozdělení a zaměření parcel a zavedení do katastru. Potom teprve se bude vyvěšovat záměr 

prodeje. Bližší dotazy rádi zodpovíme. 

Starosta sdělil, že pořadník žádný není, protože není vyhlášen záměr prodeje. Až bude 

vyvěšen záměr prodeje, pak teprve se mohou přijímat oficiální žádosti. Samozřejmě chodí 

maily, lidé telefonují nebo i chodí osobně a ptají se na nová stavební místa, ale říkáme jim to 

samé, jako vám teď. 

Pan Sedláček se ptal, zda se zohlední místní občané. 

Místostarosta vyzval pana Sedláčka, ať tedy předloží právní názor, který to umožňuje. 

V každém případě se bude postupovat dle platné legislativy. 

Ing. Kakáč sdělil, že otázku prodeje stavebních parcel konzultoval u právníků, obec se musí 

chovat jako řádný hospodář, zveřejnit prodej na úřední desce, v určené lhůtě se přihlásí 

zájemci a obec je povinna toto prodat nejvyšší nabídce. Neexistuje možnost, aby se prodávalo 

pod cenou.  

 

 

PaedDr. Bohumír Verner přečetl přijatá usnesení.  

 

 

Závěrem starosta obce poděkoval zastupitelům a hostům za účast. Připomněl zastupitelům 

podat připomínky k rozpočtu na rok 2020 do 15.11.2019. Příští zasedání ZO se bude konat 

16.12.2019.   

 

Zasedání ZO bylo ukončeno v 19 hodin. 

 

 

Zapsala: Ivana Venclů     

 

 

 

V Bořitově dne 23.9.2019 

 

 

 

 

 

……………………………. 

        Antonín Fojt 

starosta obce 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

……………………….. 

      Josef Konečný 

 

 

 

……………………….. 

MVDr. Anna Holíková 
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