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Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Obora konaného 
dne 24. 2. 2022 od 17.30 hodin 

 
Přítomni:    Josef Alexa, Jiří Bednář, Jaroslava Dobiášová, Ing. Jiří Havíř, Petr Havíř, 
             Radmila Malachová 
 

Omluveni:    Lubomír Janíček 

Hosté:           - 

Bod I. Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Obora (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17.30 
hodin starostou obce Josefem Alexem (dále jako „předsedající“).  
 

Bod II. Ověření počtu přítomných zastupitelů 

Předsedající schůze konstatoval, že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového 
počtu 7 členů zastupitelstva), tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 
zákona o obcích). 
 

Bod III.      Jmenování a odsouhlasení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jiřího Bednáře a paní Radmilu 
Malachovou, zapisovatelkou paní Jaroslavu Dobiášovou. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. Zastupitelé byli vyzváni k hlasování. 
 
Návrh usnesení č. 1/2022: 
Zastupitelstvo obce Obora určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Bednáře a paní 
Radmilu Malachovou, zapisovatelkou paní Jaroslavu Dobiášovou. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  4        PROTI:  0   ZDRŽELI SE:  2 
Usnesení č. 1/2022 bylo schváleno. 
 

Bod IV.  Schválení, popř. doplnění programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
K návrhu programu byl vznesen další návrh na doplnění: 

• Schválení Žádosti o zpřesnění hranic pozemků par. č. st. 90; par. č. 761/4; par. 
č. 761/3 a par. č. 721/3 v katastrálním území Obora u Boskovic 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 
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Návrh usnesení č. 2/2022: 
Zastupitelé obce Obora schvalují následující program zasedání: 
 
  1. Zahájení  
  2. Ověření počtu přítomných zastupitelů  
  3. Jmenování a odsouhlasení zapisovatele a ověřovatelů zápisu / § 95 odst.  
      1. zákona o obcích / 
  4. Schválení, popř. doplnění programu  
  5. Schválení Žádosti o vyřazení majetku z evidence příspěvkové organizace MŠ Obora 
  6. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene s firmou EG.D, a.s. 
  7. Projednání Žádosti o odkup pozemků par. č.855/1 a par. č. 855/3 v katastrálním  
      území Obora u Boskovic 
  8. Schválení Žádosti o zpřesnění hranic pozemků par. č. st. 90; par. č. 761/4; par. č.  
      761/3 a par. č. 721/3 v katastrálním území Obora u Boskovic 
  9. Různé – odpadní vody 
                  -  Ú. P  
                  -  obecní webové stránky 
                  -  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Obora za rok 2021 
                  -  Inspekční zpráva /MŠ Obora/ 
                  -  Zpráva o kontrole finančního výboru obce Obora za rok 2021 
                  -  kulturní akce 
10. Závěr 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  6            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 2/2022 bylo schváleno. 
 

Bod V.         Schválení Žádosti o vyřazení majetku z evidence příspěvkové  
                     organizace MŠ Obora  

 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele se Žádostí o vyřazení majetku z evidence 
příspěvkové organizace MŠ Obora z důvodu jeho nefunkčnosti /osobní váha, monitor 
k PC a FIT trampolína/. Poté předsedající nechal hlasovat. 
 
Návrh usnesení č. 3/2022: 
Zastupitelé obce Obora schvalují Žádost o vyřazení majetku z evidence příspěvkové 
organizace MŠ Obora. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  6            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 3/2022 bylo schváleno. 
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Bod VI.      Schválení Smlouvy č. PR- 001030071050/001-ENGB o smlouvě   
                   budoucí o zřízení věcného břemene s firmou EG.D, a.s. 

Předsedající seznámil přítomné zastupitele se Smlouvou č. PR-001030071050/001-
ENGB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene /souhlas s umístěním distribuční 
soustavy na p. č. 858/37 v katastrálním území Obora u Boskovic/ s firmou EG.D, a.s. 
Nedílnou součástí Smlouvy je příloha: situační snímek plánovaného umístění 
distribuční soustavy.  
Předsedající poté nechal hlasovat. 
 
Návrh usnesení č. 4/2022: 
Zastupitelé obce Obora schvalují Smlouvu č. PR-001030065326/003-ENGB o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene /souhlas s umístěním distribuční soustavy na par. 
č. 858/37 v katastrálním území Obora u Boskovic/ s firmou EG.D, a.s. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  5            PROTI:    1     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 4/2022 bylo schváleno. 
 

Bod VII.      Projednání Žádosti o odkup pozemků par. č. 855/1 a par. č.  
                    855/3 v katastrálním území Obora u Boskovic 

 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s Žádostí o odkup pozemkové parcely č. 
855/1 o výměře 4 655 m2 a pozemkové parcely č. 855/3 o výměře 1 470 m2 v 

katastrálním území Obora u Boskovic. Poté předsedající nechal hlasovat. 
 
Návrh usnesení č. 5/2022: 
Zastupitelé obce Obora schvalují Žádost o odkup pozemkové parcely č. 855/1 a 
pozemkové parcely č. 855/3 v katastrálním území Obora u Boskovic. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  0            PROTI:    4     ZDRŽELI SE:    2 
Usnesení č. 5/2022 nebylo schváleno.  
 
Zdůvodnění: 
V územním plánu obce Obora je část daného území značena jako biokoridor /území 
obývané živočichy a rostlinami/, kde je zákaz jakékoliv stavby a kácení dřevin.  
Obě parcelní čísla jsou sloučena pod jedno parcelní číslo. 
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Bod VIII.       Schválení Žádosti o zpřesnění hranic pozemků par. č. st. 90;   
                      par. č. 761/4; par. č. 761/3 a par. č. 721/3 v k.ú Obora u Bosk. 
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s Žádostí zpřesnění hranic pozemků par. 
č. st. 90 o celkové výměře 1 035 m2; par. č. 761/4 o výměře 253 m2; par. č. 761/3 o 
výměře 1 409 m2 a par. č.721/3 o výměře 734 m2. 
Důvodem žádosti byla skutečnost, kdy po digitalizaci katastru nemovitosti došlo ke 
změně hranic pozemků a po zaměření geodetem byla zjištěna neshoda s původními 
hranicemi pozemků v neprospěch navrhovatele. Součástí je příloha geodetického 
plánu. Po prostudování nechal předsedající hlasovat. 
 
Návrh usnesení č. 6/2022: 
Zastupitelé obce Obora schvalují Žádost o zpřesnění hranic pozemků par. č. st. 90; par. 
č. 761/4; par. č. 761/3 a par. č. 721/3 v katastrálním území Obora u Boskovic. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:  5            PROTI: 0        ZDRŽELI SE:    1 
Usnesení č. 6/2022 bylo schváleno. 
 

Bod IX.        Různé 

V tomto bodě se projednalo: 
 - odpadní vody 
 -  Ú. P /zastupitelé berou na vědomí rozsah změn Územního plánu obce Obora; viz   
             Příloha č. 5/ 
 -  obecní webové stránky 
 -  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Obora za rok 2021 
 -  Inspekční zpráva /MŠ Obora/ 
 -  Zpráva o kontrole finančního výboru obce Obora za rok 2021 
  -  kulturní akce /dětský karneval, lampionový průvod, pouť, MDD/ 
 

Bod X.      Závěr 

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Obora v 19.50 hodin. 

 

Zapisovatel:      Jaroslava Dobiášová     ……………………………………………………… 

 

Ověřovatelé:     Jiří Bednář                     ………………………………………………………. 

 

                            Radmila Malachová     ………………………………………………………. 
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Starosta obce:  Josef Alexa                     ………………………………………………………. 

 

 

Zápis byl vyhotoven 25. 2. 2022 

                                                                     

                                                                      Razítko obce: 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy k zápisu: 

Příloha č. 1: Žádost o vyřazení majetku z evidence příspěvkové organizace MŠ Obora 
Příloha č. 2: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věc. břemene s firmou EG.D, a.s. 
Příloha č. 3: Žádosti o odkup pozemků par. č.855/1 a par. č. 855/3 v katastrálním    
                      území Obora u Boskovic 
Příloha č. 4: Žádost o zpřesnění hranic pozemků par. č. st. 90; par. č. 761/4; par. č.  
                      761/3 a par. č. 721/3 v katastrálním území Obora u Boskovic 
Příloha č. 5: Územní plán obce Obora – rozsah změn 
Příloha č. 6: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Obora za rok 2021 
Příloha č. 7: Inspekční zpráva /příspěvková organizace MŠ Obora/ 
Příloha č. 8: Zpráva o kontrole finančního výboru obce Obora za rok 2021 
 

 

 

 

 


