Zápis č. 6/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Bořitov konaného dne 14.12.2020
v sále hasičské zbrojnice
Přítomni: 15 zastupitelů – Ing. Ondřej Čuma, Antonín Fojt, Jan Fojt, MVDr. Anna Holíková,
Ing. Jiří Kakáč, Ing. Petr Kolínek, Josef Konečný, Ing. Jiří Kovář, Zuzana Machorková, Jiří
Sedláček, Marie Petráková (dostavila se v 18,23 hod), Ing. Hana Šejnohová, Alois Ťoupek,
Ing. Tomáš Včelař, PaedDr. Bohumír Verner.
Bod č. 1
Zahájení
Zahájení šestého 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. Ze zastupitelů se omluvila paní Marie Petráková, která se dostaví později. Je přítomno
14 zastupitelů čili 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 je pro potřeby zápisu ze zasedání zastupitelstva ozvučené a
je pořizován zvukový záznam. Každý zastupitel při svém vystoupení musí předstoupit ke
stojanu s mikrofonem a přednést svoji připomínku, 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: 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
5. Rozpočtové opatření č. 4/2020, 5/2020 a 6/2020
6. Rozpočet obce na rok 2021
7. Obecně závazná vyhláška č 1/2020
8. Schválení místních poplatků na rok 2021
9. Veřejnoprávní smlouvy
10. Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb
11. Revokace usnesení č. 21 ze dne 14.9. 2020
12. Nové usnesení o schválení prodeje pozemku p.č. 2913/5
13. Informace o situaci kolem ČOV
14. Různé
15. Souhrn schválených usnesení, závěr

Hlasování: PRO: 14
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: 12
PROTI: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

ZDRŽEL SE: 2

Starosta navrhl za členy návrhové komise Ing. Tomáše Včelaře a Ing. Jiřího Kováře.
Usnesení č. 3: ZO schvaluje členy návrhové komise Ing. Tomáše Včelaře a Ing. Jiřího
Kováře.
Hlasování: PRO: 14
PROTI: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 0

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 5x.
18,10 hod – odešel Ing. Kakáč
18,13 hod – přišel Ing. Kakáč
Po přečtení usnesení z rady se starosta zeptal na dotazy.
Ing. Kakáč požaduje posílat zápisy z rad hned po zasedání rady, tlumočil požadavky občanů
zveřejňovat usnesení z rad na webových stránkách obce.
Dále měl dotaz k zápisu z rady na vztah firmy Dotace pro Vás, zda je uzavřena rámcová
smlouva a na základě čeho spolupracuje obec s touto firmou.
Starosta odpověděl, že je vždy uzavřena příkazní smlouva na konkrétní dotační titul a
vzhledem k tomu, že je 100% úspěšnost této firmy při získávání dotací, nevidíme důvod tuto
firmu zatím měnit.
Ing. Kakáč se ptal, na jakém základě se tato firma vybrala.
Starosta odpověděl, že to bylo na základě referencí, které si zjistil a doporučení.
Ing. Kakáč se ptal na projekt revitalizaci zeleně za 1,5 mil. Kč na náměstí, konkrétně o jakou
zeleň se jedná.
Starosta odpověděl, že se jedná o výsadbu 35 stromů za cca 0,5 mil. Kč, založení travnatých
ploch o výměře cca 3.800 m2, které proběhne v jarních měsících příštího roku, založení a
výsadba květinových záhonů vedle samoobsluhy a budovy technického zázemí a tříletá
následná péče o tuto zeleň.
Ing. Kakáč se dále dotazoval na architektonický návrh na zeleň na náměstí.
Starosta odpověděl, že architektonický návrh zpracovala zahradní architekta Ing. Radka
Táborová, DiS, ale realizaci výsadby zeleně provádí firma Šmerda.
V 18,23 hod se dostavila na zasedání ZO paní Marie Petráková.
Ing. Kakáč se dotazoval na retenční nádrž, proč nebyla v původním projektu.
Starosta řekl, že v projektu nebyly, rozhodlo se o nich až v průběhu výstavby. Z důvodu
žádosti o dotaci jde o samostatný projekt a budou zde zrealizovány 3 retenční nádrže na
dešťovou vodu.
Ing. Kakáč se ptal, jak jsou detenční nádrže velké a kde jsou umístěny.
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Starosta odpověděl, že 2 nádrže o objemu 11 m3 jsou umístěny za technickou budovou a jedna
nádrž je vedle technické budovy směrem ke Kolářovým, kam je svedena dešťová voda ze
samoobsluhy.
Ing. Kakáč se dále ptal, zde se bude ještě dostavovat čtvrtý kruh na náměstí.
Starosta odpověděl, že zatím se stavět nebude.
Usnesení č. 4: ZO bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce.

Bod č. 5
Rozpočtové opatření č. 4/2020, 5/2020 a 6/2020
Správce rozpočtu Lenka Štěpánková seznámila přítomné s položkami Rozpočtového opatření
č. 4/2020, č. 5/2020 a č. 6/2020 (příloha č. 1–3). RO obdrželi zastupitelé v materiálech
k nahlédnutí. Všechna rozpočtová opatření se víceméně týkají obdržených dotací a jejich
rozúčtování podle účelových znaků.
Usnesení č. 5: ZO bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 4/2020, č. 5/2020 a č. 6/2020.

Bod č. 6
Rozpočet obce Bořitov na rok 2021
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s Návrhem rozpočtu obce Bořitov na rok 2021, který
zastupitelé obdrželi a mohli se k němu vyjádřit. Dotazy přišly pouze od Ing. Kakáče a byly
mu písemně zodpovězeny. Rozpočet je koncipován jako schodkový, na straně příjmů a výdajů
ve výši 37.760.400 Kč, se zapojením přebytku ve výši 2.912.900 Kč.
Ing. Kakáč konstatoval, že ohledně DPH oslovil několik obcí a měst, ale neobdržel dostatečné
informace, proto se ještě dotazoval na Ministerstvo financí a posléze na Generální ředitelství
MF. Jak bude mít další informace, tak bude informovat.
Dále se ptal na vodní prvek na náměstí, jestli se ví, jaké budou náklady na provoz a jestli bude
voda pitná.
Starosta odpověděl, že náklady na provoz dokážeme zkalkulovat až po nějaké době provozu
čerpadel. Voda se bude brát pitná z vodovodního řádu, ale vzhledem k tomu, že bude stále
cirkulovat, tak by ji nedoporučoval pít.
Další dotaz Ing. Kakáče vznesl ke zpevnění cesty okolo Býkovky.
Starosta odpověděl, že se zpevněním cesty okolo Býkovky, se vzhledem k daňovým
výpadkům na straně příjmů obce se v roce 2021 nepočítá.
Dále Ing. Kakáč vznesl dotaz na personální obsazení technické čety.
Starosta odpověděl, že obec má v plánu zaměstnat v budoucnu celkem 2 pracovníky na stálý
pracovní poměr. V současné době máme ve stálém pracovním poměru 1 pracovníka a mladší
důchodci nemají o tuto práci zájem. Musíme počítat s tím, že současní zaměstnaní důchodci,
vzhledem ke svému věku, dříve nebo později skončí. Např. v Doubravici nad Svitavou, která
je zhruba stejně velká jako my, mají na obci zaměstnáno 5 pracovníků ve stálém pracovním
poměru.
Ing. Kakáč navrhoval dát inzerát např. do zpravodaje.
Starosta odpověděl, že je to jedna z alternativ.
Ing. Kakáč se dále zeptal, jestli firma Šmerda se bude starat pouze o zeleň na náměstí.
Starosta odpověděl, že tato firma má smlouvu na následnou péči o zeleň na 3 roky a týká se
výhradně o zeleň na náměstí.
Ing. Kakáč vznesl dotaz na příspěvek jednotám, zda se zde zohlednil výpadek příjmů, které
měly jednoty z plesů, jestli toto obec zohlednila.
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Starosta odpověděl, že toto bylo zohledněno a příspěvek na rok 2021 je o 50.000 Kč vyšší než
v roce 2019.
Ing. Kakáč se zeptal, jestli kulturní komise bude zpracovávat plán akcí na rok 2021.
Starosta konstatoval, že plán akcí zpracovává vedení obce, a ne kulturní komise. Podkladem
jsou plány akcí kulturní komise, klubu důchodců a všech spolků a organizací v obci.
V současné době zatím ale není jasné, co se vůbec dá dopředu naplánovat za akce na rok
2021.
Usnesení č. 6: ZO schvaluje ZO schvaluje Rozpočet obce Bořitov na rok 2021, včetně příjmů
a výdajů sociálního fondu a schváleného rozpočtu a očekávaného plnění rozpočtu 2020
(příloha č. 4).
Hlasování: PRO: 14
PROTI: 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

ZDRŽELI SE: 0

Starosta přednesl, že dalším projednávaným bodem je materiál Rozpis rozpočtu obce na rok
2021 (příloha č. 5), který se ale neschvaluje, zastupitelstvo jej pouze bere na vědomí
Usnesení č. 7 ZO bere na vědomí rozpis rozpočtu obce na rok 2021 (příloha č. 5).
Bod č. 7
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Starosta přednesl, že návrh OZV 1/2020 obdrželi zastupitelé v materiálech k dnešnímu
zasedání zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že měníme, resp. rušíme jednu položku výše
poplatků a v úvodu současné vyhlášky je odkaz na neplatný zákon musí být vydána nová
OZV. Od roku 2015 se výše poplatků nezměnila, přičemž každoročně roste poplatek za jejich
sběr a svoz v průměru o 5%. Navíc poplatky za uložení na skládkách budou postupně růst ze
současných 500,- Kč/t až na částku 1.850,- Kč/t v roce 2030. Prozatím je ve vyhlášce
zachována výše poplatku 500,- Kč, ale ruší se snížená sazba 330,- Kč za osoby do 21 let věku.
Tato snížená sazba není, jak máme zjištěno, nikde v okolních obcích. Z vyhlášky jsou také
vypuštěni podnikatelé, kteří budou uzavírat smlouvu přímo se svozovou firmou a ne přes
obec. Od 1.1. 2021 by tedy měla být jednotná sazba 500,- Kč/osobu bez rozdílu věku. Je ale
třeba počítat s tím, že v budoucnu se zvýšení poplatku nevyhneme. Již v současnosti doplácí
obec ze svého rozpočtu na každého obyvatele cca 200,- Kč. Rada obce doporučila
zastupitelstvu obce OZV č. 1/2020 schválit.
Starosta se zeptal, jestli má někdo k projednávanému bodu dotazy nebo připomínky.
Ing. Kakáč vznesl připomínku, že toto zvýšení poplatku u dětí mu připadá jako diskriminace
rodin s dětmi. Chápe, že je potřeba poplatky zpřehlednit, ale raději by viděl nějakou širší
reformu, např. bonusy pro občany, kteří třídí odpad, snaží se ke třídění vést děti a nyní jim
odpady zvýšíme o 170 Kč na dítě, i když to zase není částka, která by rodinu až tak zatížila.
Starosta odpověděl, že v tomto zase nevidí až tak závažný finanční dopad pro rodiny s dětmi.
Mimochodem taková snížená sazba v okolních obcích nikdy a nikde nebyla.
Ing. Kakáč se ptal, zda se uvažuje o bonusu za třídění odpadu.
Místostarosta odpověděl, že tímto krokem, tam právě směřujeme. V 1. fázi se sjednotí cena
odpadů, v 2. fázi se najede v prvním pololetí příštího roku na elektronický systém, který nám
ukáže, kolik kg odpadů vyprodukovala každá rodina. Na popelnice se proto budou někdy
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v měsíci březnu nebo dubnu 2021 instalovat čipy. Poté může být realizovaná 3. fáze motivace
pro občany.
Usnesení č. 8: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020.
Hlasování: PRO: 14
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 1

Bod č. 8
Schválení místních poplatků na rok 2021
Starosta seznámil zastupitelstvo s navrhovanou výší místních poplatků na rok 2021. Rada
obce doporučuje ponechat v roce 2021 stejnou výši poplatků jako v roce 2020, tzn.:
Poplatek za psa
100,- Kč/rok
Poplatek za dalšího psa
150,- Kč/rok
Nájem sálu hasičky
165,- Kč/hod v letním období a
Nájem sálu hasičky
240,- Kč/hod v zimním období
Zahrádky
1,- Kč/m2
Tálky
0,20 Kč/m2
Poplatky budou splatné do 30.4. 2021.
K projednávanému bodu nebyl dotazy ani připomínky.
Usnesení č. 9: ZO schvaluje výši obecních poplatků a poplatků za svoz komunálního odpadu
na rok 2021.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení č.9 bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Bod č. 9
Veřejnoprávní smlouvy
Starosta konstatoval, že návrhy veřejnoprávních smluv byly zastupitelům zaslány před
konáním zasedání zastupitelstva, o každé veřejnoprávní smlouvě se bude hlasovat zvlášť.
Ing. Kakáč poděkoval za zaslání veřejnoprávních smluv v předstihu před konáním ZO.
Usnesení č. 10: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2021 Obec-TJ Sokol Bořitov, z.s.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 11: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2021 Obec-Jednota Orel Bořitov.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

PROTI: 0
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ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 12: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2021 Obec-Římskokatolická
farnost Bořitov.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 13 ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2021 Obec-SDH Bořitov.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 14: ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2021 Obec-Žijeme hrou.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení č. 14 bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Bod č. 10
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb
Starosta seznámil zastupitelstvo obce se smlouvou mezi Obcí Bořitova městem Blansko, jejíž
návrh obdrželi zastupitelé v materiálech. Smlouva se schvaluje každoročně a výše příspěvků
zůstává stejná jako v roce 2020, tj. 39.500,- Kč na služby sociální prevence a 34.000,- Kč na
služby sociální péče, celkem se jedná o částku 73.500,- Kč. Výše částky na Služby sociální
prevence je stanovena na principu solidárního systému podle počtu obyvatel. Služby sociální
péče jsou dle skutečnosti, kterou obyvatelé obce čerpali v příslušném roce. Např. v za první tři
čtvrtletí letošního roku čerpalo tuto pomoc celkem 5 občanů naší obce.
K projednávanému bodu nebyly dotazy nebo připomínky.
Usnesení č. 15: ZO schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních
služeb mezi Obcí Bořitov a městem Blansko na služby sociální prevence a sociální
poradenství ve výši 39.500,- Kč a služeb sociální péče ve výši 34.000,- Kč.
Hlasování: PRO: 15
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Bod č. 11
Revokace usnesení č. 21 ze dne 14.9.2020
Starosta přednesl, že usnesením č. 21 dne 14. 9. 2020 schválilo Zastupitelstvo obce Bořitov
prodej pozemku v k. ú. Bořitov parcelní číslo 2913/5 o výměře 833 m2 za kupní cenu
1 041 250,- Kč kupujícím Ing. B. M. a Ing. D. H., oba bytem Blansko. Z důvodu zajištění
financování stavby rodinného domu na tomto pozemku pomocí úvěru poskytnutého
bankovním ústavem vznikla na straně kupujících potřeba koupit stavební pozemek do
výlučného vlastnictví pouze jednoho ze žadatelů, a to Ing. B. M., nikoli tedy do podílového
spoluvlastnictví Ing. B. M. a Ing. D. H., jak bylo původně schváleno. Ing. B. M. je osobou
totožnou, jako osoba žadatele z podané žádosti ze dne 12.8. 2020 o koupi pozemku parc. č.
2913/5 v k. ú. Bořitov, nedochází tak ke změně v osobě kupujícího ve smyslu osoby odlišné
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od žadatele Ing. B. M. a žádost ze dne 12.8. 2020 je i nadále platnou žádostí o koupi parcely
č. 2913/5 v k. ú. Bořitov.
Samozřejmě byla tato revokace usnesení a další postup v této záležitosti konzultován s naší
právničkou a je v souladu se zákonem a z právního hlediska naprosto v pořádku.
K projednávanému bodu nebyly dotazy nebo připomínky.
Usnesení č. 16: ZO schvaluje revokaci usnesení ZO č. 21 ze dne 14.9. 2020.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení č. 16 bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 2

Bod č. 12
Nové usnesení o schválení prodeje pozemku p.č. 2913/5
Starosta v tomto bodě navázal na bod předchozí s tím že se bude schvalovat nové usnesení o
prodeji pozemku p.č. 2913/5 o výměře 833 m2 za částku 1.041.250,- Kč a to pouze Ing. B. M.,
bytem Blansko.
K projednávanému bodu nebyly dotazy nebo připomínky.
Usnesení č. 17: ZO schvaluje prodej obecního pozemku v k.ú. Bořitov, p.č. 2913/5 o výměře
833 m2 Ing. B. M., Blansko za cenu 1.041.250,- Kč.
Hlasování: PRO: 13
Usnesení č. 17 bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 2

Bod č. 13
Informace o situaci kolem ČOV
Starosta uvedl, že v zaslaných zápisech z jednání rady obce se mohli zastupitelé dočíst, že
obec obdržela kopii dopisu od Svazku vodovodů a kanalizací adresovaném městysi Černá
Hora. V dopisu informují Černou Horu, že jim zasílají návrh Smlouvy na vydání ČOV do
jejich vlastnictví a návrh Smlouvy o dalším provozování ČOV mezi městysem Černá Hora,
Svazkem a Vodárenskou a.s. Pokud nebudou ze strany Černé Hory k těmto dokumentům
zásadní připomínky, je SVaK připraven tyto schválit na jednání své Valné hromady 21.12.
2020. Vedení obce proto jednalo 2.12. 2020 se starostou Ing. Lukschem o situaci a jejich
stanovisku k tomuto dopisu. Ing. Luksch nám sdělil, že návrhy byly předány jejich právníkům
k posouzení s pokynem, aby k tomuto návrhu přistupovali vstřícně a řešili pouze technické a
finanční parametry smlouvy. Dohodli jsme se, že Obec Bořitov by měla být jednou ze stran
této smlouvy: Dále se pak řešil poměr finanční účasti na intenzifikaci. Existují dvě varianty.
Varianta A počítá s poměrem 66 % Černá Hora a 34 % Bořitov, |Černá Hora, ale požaduje
v případě tohoto podílu, získávat i nájem ze Svazku v tomto poměru. Varianta B počítá
s poměrem 50% Černá Hora a 50% Bořitov. V obou případech by mělo být také v těchto
poměrech řešeno rozdělení a přidělení navýšeného EO pro obě obce. v úterý 15.12. 2020
máme jednání s Ing. Mikuláškem z VAS a projektantem Ing. Galusem o technických
parametrech ČOV. Je to snad na dobré cestě k zahájení přípravných prací (v první fázi PD).
Další napojování je možné, pokud bude schválena intenzifikace oběma stranami.
Ing. Kakáč navazuje na zasedání zastupitelstva v červnu 2020, které navštívil Ing. Mikulášek,
kdy jsme schvalovali, že souhlasíme s intenzifikací, kolik rodinných domů se ještě může na
ČOV připojit a jestli stačí, že se udělá projektová dokumentace.
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Starosta odpověděl, stavební uzávěra by byla pouze za situace, pokud by to obě zastupitelstva
odmítla intenzifikaci a pokud by nedošlo ke shodě. Naše zastupitelstvo intenzifikaci
odsouhlasilo a pevně věříme, že se k tomu kladně postaví i zastupitelstvo městyse. Po dobu
přípravných prací je další napojení možné.
Ing. Kakáč se ptal, jaké bude vlastnictví ČOV.
Starosta odpověděl, že vlastnictví ČOV bude i nadále stejné, tj. 50% Bořitov a 50% Černá
Hora.

Bod č. 14
Různé
Starosta dal prostor v tomto bodu občanům, kteří se mohou dotazovat nebo vznášet
připomínky.
Ing. Kakáč chtěl vznést dotaz.
Starosta Ing. Kakáče upozornil, že dle našeho platného, a zastupitelstvem schváleného
jednacího řádu se v tomto bodu se mohou dotazovat pouze občané, Ing. Kakáč je v tomto
případě zastupitel.
Ing. Kakáč řekl, že by tento bod chtěl objasnit, mívá občas nějaké dotazy, které nejsou
projednávány na zastupitelstvu. Podle něho by bod Různé měl být jak pro občany, tak i pro
zastupitele.
Starosta odkázal Ing. Kakáče na výše uvedený jednací řád zastupitelstva obce a konstatoval,
že občané se ptát mohou. Zastupitel má možnost požádat radu obce o zařazení bodu, který
chce projednat, do programu jednání. Rada tento návrh posoudí a rozhodne o jeho případném
zařazení. Návrhu ale není povinna vyhovět (viz rozhodnutí NSS, které zastupitelé obdrželi).
Další možností je doplnění bodu do programu při jeho schvalování přímo na jednání
zastupitelstva. V tom případě jeho zařazení musí schválit svou většinou zastupitelstvo obce.
V bodu Různé se mohou dotazovat a vyjadřovat pouze občané i k otázkám, které nebyly
zařazeny do programu jednání zastupitelstva obce.
Bod č. 15
Souhrn schválených usnesení a závěr
Ing. Včelař přednesl souhrn schválených usnesení.
Závěrem starosta obce poděkoval zastupitelům a hostům za účast. Popřál všem krásné prožití
vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví do nového roku. Sdělil, že příští veřejné zasedání ZO
se bude konat 15.2.2021 v 18,00 hodin.
Veřejné zasedání ZO bylo ukončeno v 19,10 hodin.

Zapsala:

Ivana Venclů

V Bořitově dne 18.12.2020
……………………………
Antonín Fojt
starosta obce
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Ověřovatelé zápisu:
………………………..
Josef Konečný

…………………………
Jan Fojt
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