Zápis č. 1/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Bořitov konaného dne 17.2.2020
v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni:
12 zastupitelů – Ing. Ondřej Čuma, Antonín Fojt, Jan Fojt, MVDr. Anna
Holíková, Ing. Petr Kolínek, Josef Konečný, Ing. Jiří Kovář, Marie Petráková, Jiří Sedláček,
Alois Ťoupek, Ing. Milan Venclů, PaedDr. Bohumír Verner.
Bod č. 1
Zahájení
Zahájení prvního 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. Z důvodu dovolené je omluven Ing. Jiří Kakáč a Ing. Tomáš Včelař, z rodinných
důvodů Ing. Hana Šejnohová. Je přítomno 12 zastupitelů čili nadpoloviční většina a
zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Zápis z minulého zastupitelstva byl řádně ověřen.
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.
Starosta se zeptal přítomných zastupitelů, jestli má někdo připomínky k program jednání
zastupitelstva nebo návrh na doplnění. Nikdo se nepřihlásil.
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. 8/2019
5. Střednědobý výhled obce 2021-2022
6. Smlouva o spolufinancování sítě soc. služeb
7. Prodej části obecního pozemku
8. Rozprava, souhrn usnesení a závěr

Hlasování: PRO: 12
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Bod č. 2
Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise na usnesení
Starosta navrhl ověřovatele zápisu Ing. Ondřeje Čumu a paní Marii Petrákovou.
Usnesení č. 2 ZO schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Ondřeje Čumu a paní Marii Petrákovou.
Hlasování: PRO: 12
PROTI: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 0
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Starosta navrhl za členy návrhové komise PaedDr. Bohumíra Vernera a pana Josefa
Konečného.
Usnesení č. 3 ZO schvaluje členy návrhové komise PaedDr. Bohumíra Vernera a pana Josefa
Konečného.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 2

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 4x.
Starosta se zeptal na dotazy k zápisům z rad.
Pan Sedláček vznesl dotaz, jestli je členství ve výběrové komisi pro nákup komunálního
vozidla placené a proč v komisi není nějaký odborník na tuto oblast.
Starosta odpověděl, že funkce placená samozřejmě není a členové komise ji vykonávají
zdarma ve svém volném čase. Při stanovení technických parametrů byl samozřejmě odborník
přizvaný a pořízení této techniky s ním bylo konzultováno. Je to člověk, který s touto
technikou bude jezdit a byl se podívat v Napajedlích na předváděcí akci. V zadávací
dokumentaci bylo přesně specifikováno veškeré vybavení a technické parametry stroje.
Pan Sedláček dodal, že je to mu to v podstatě jedno, ale ať se nekupuje nic zbytečného a
koupí se stroj, který funguje.
Starosta odpověděl, že je to osvědčená technika, kterou používá 95% obcí a měst. Dnes
proběhlo zasedání výběrové hodnotící komise, která vybrala nabídku na osvědčený stroj
německé výroby Multicar 27 Compact, 4x4, třístranný sklápěč se dvěma hydraulickými
okruhy pro přídavná zařízení.
Pan Sedláček dodal, že chtěl jenom upozornit, aby se nekoupilo něco špatně a proč nebyl
v komisi třeba pan Z., který bude se strojem jezdit.
Usnesení č. 4 ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce.

Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 2/2019
Správce rozpočtu paní Štěpánková informovala o obsahu RO č. 8/2019, které zastupitelé
obdrželi v materiálech před zasedáním zastupitelstva. Větší položky, které se nepodařilo
naplnit jak v příjmech, tak ve výdajích, se musí proti sobě narovnat a snížit. Je zde také
rozúčtování dotací.
Usnesení č. 5 ZO bere na vědomí RO č. 8/2019 – viz příloha č. 1.
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Bod č. 5
Střednědobý výhled obce 2021-2022
Starosta seznámil zastupitelstvo s Návrhem střednědobého výhledu obce na roky 2021 a
2022. Materiály k Návrhu střednědobého výhledu zastupitelé obdrželi spolu s pozvánkou na
zasedání. Návrh střednědobého výhledu na roky 2021 je koncipován jako schodkový, se
zapojením přebytku ve výši 4.450.000 Kč, na straně příjmů i výdajů ve výši 34.650.000 Kč.
Na rok 2022 je rozpočet vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů ve výši 42.700.000 Kč.
Zastupitelé obdrželi i rozklad výdajů v jednotlivých letech, kde jsou investice rozčleněny na
jednotlivé akce. Písemný dotaz ani připomínky od zastupitelů starosta žádné neobdržel. Při
projednání zastupitelé žádné připomínky nebo dotazy nevznesli.
Usnesení č. 6 ZO schvaluje Střednědobý výhled obce 2021-2022 – viz příloha č. 2
Hlasování: PRO: 12
PROTI: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 0

Bod č. 6
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb
Starosta konstatoval, že se jedná o Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb na rok 2020, oproti loňskému roku je navýšena položka služby sociální péče o 10.000
Kč. Návrh smlouvy pro obec Bořitov je na služby prevence a sociální poradenství ve výši
39.500,- Kč a služeb sociální péče ve výši 34.000,- Kč, tj. celkem 73.500 Kč. Částky jsou
odvozeny od počtu klientů, kteří tyto služby využívali v roce 2019, smlouva se schvaluje
každý rok, pouze s jinými částkami.
Pan Sedláček se ptal, zda se zde jedná o Charitu a kolika občanů se to týká.
Starosta potvrdil, že se mimo jiné jedná i o Charitu. Služby jsou evidované, uvedené
v souhrnné zprávě, která bude teprve naší obci zaslána.
Usnesení č. 7 ZO schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb
a to sociální prevence a sociální poradenství ve výši 39.500,- Kč a služeb sociální péče ve
výši 34.000,- Kč.
Hlasování: PRO: 12
PROTI: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 0

Bod č. 7
Prodej části obecního pozemku p.č. 1944/2 o výměře 21 m2 v k.ú. Bořitov
Starosta přednesl žádost o prodej části obecního pozemku, kterou podali manželé J. a V. K.,
Bořitov, …. Jedná se o narovnání majetkových vztahů, jde o část pozemku v ulici Zahradní,
kde si postavili nový rodinný dům. Pozemek využívali léta ještě i předchozí majitelé,
pozemek je zaplocený. Jedná se celkem o 21 m2, prodejní cena je 45 Kč/m2.
Usnesení č. 8 ZO schvaluje prodej části obecního pozemku p.č. 1944/2 o výměře 21 m2 v k.ú.
Bořitov, zapsaný na LV 10001 p. J. K. a pí. V.K., oba bytem Bořitov,… za částku 945,- Kč.
Hlasování: PRO: 12
PROTI: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 0
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Bod č. 8
Rozprava, souhrn schválených usnesení a závěr
Starosta obce otevřel diskusi:
Pan Sedláček se ptal na kabelovou televizi, nelíbí se mu, že se přehodilo na občany, aby si
koupili novou televizi, když máme centrální rozvod. Chtěl by vědět, kolik provozovatel
kabelové televize investoval do inovování provozu kabelové televize. Podle něj jsou zastaralé
převodové krabičky, které mají lidé doma a tyto nový převod nezvládnou. Společnost si
jenom bere peníze a nic neinvestuje.
Starosta odpověděl, že problém není v krabičkách, ale v tom, že neexistuje adekvátní a cenově
přijatelné zařízení, které by dokázalo v naší místní kabelové televizi převést signál na systém
DVBT2. To lze u velkých společností, provozujících kabelovou televizi a pro které není
problém investovat 20-30 milionů Kč do zařízení na převod signálu. Tento problém byl
samozřejmě diskutován a řešen s p. Hoškem. Ještě před rokem se zdálo, že toto bude
technicky řešitelné zařízením v hodnotě cca 300 tis. Kč, což by obec byla ochotna investovat,
ale potom cena vzrostla na cca 1 mil. Kč. Bohužel ani tato cena nebyla konečná, a nenašel se
výrobce, takže není jiné technické řešení, než tento problém vyřešit nákupem nových
televizorů nebo set-top-boxů.
Pan Š. se ptal na prodej stavebních pozemků v lokalitě K Vodárně, na pravidla prodeje a kdy
bude zveřejněn záměr prodeje pozemků, přivítal by nějaké informace. Dále kdy budou
nabídnuty k prodeji další stavební pozemky.
Starosta odpověděl, že stavební parcely zatím nejsou připraveny k prodeji, protože dosud není
zkolaudovaná komunikace. Stavební úřad Blansko si vyhradil 30 dní k připomínkování, než
může zahájit kolaudační řízení. Teprve poté se může zažádat o rozparcelování pozemků
stavební úřad, který se k tomu bude vyjadřovat a následně potom bude následovat vložení
rozparcelovaných pozemků na katastr, což trvá opět asi 20 dní. Zatím nejsme schopni říct,
kdy budou pozemky fakticky k prodeji. Čeká se také na stanovisko odboru územního
plánování města Blanska. Není problém na straně obce, ale dotčené instituce mají svoje
termíny.
PaedDr. Bohumír Verner přečetl souhrn přijatých usnesení.
Závěrem starosta obce poděkoval zastupitelům a hostům za účast.
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v úterý 14.4.2020.
Zasedání ZO bylo ukončeno v 18,35 hodin.

Zapsala:

Ivana Venclů

V Bořitově dne 25.2.2020
…………………………….
Antonín Fojt
starosta obce
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Ověřovatelé zápisu:

………………………..
Ing. Ondřej Čuma

………………………..
Marie Petráková
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