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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Obora 
konaného dne 28. 4. 2022 od 17.30 hodin 

 
Přítomni: Josef Alexa, Jiří Bednář, Jaroslava Dobiášová, Petr Havíř, 
            Lubomír Janíček, Radmila Malachová 
 

Omluveni:  Ing. Jiří Havíř 

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 Petra Havíře a pana Lubomíra 
Janíčka, zapisovatelkou paní Jaroslavu Dobiášovou. K návrhu nebyly vzneseny 
žádné protinávrhy. Zastupitelé byli vyzváni k hlasování. 
 
Návrh usnesení č. 7/2022: 
Zastupitelstvo obce Obora určuje ověřovateli zápisu pana Petra Havíře a pana 
Lubomíra Janíčka, zapisovatelkou paní Jaroslavu Dobiášovou. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  6        PROTI:  0   ZDRŽELI SE:  0 
Usnesení č. 7/2022 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 Smlouvy č. 1190901092 o poskytnutí podpory z SFŽP ČR 
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Předsedající dal hlasovat o návrhu programu: 
 
Návrh usnesení č. 8/2022: 
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 Návrhu závěrečného účtu obce Obora za rok 2021 
  6. Schválení Smlouvy o smlouvě budoucí o zříz. věc. břemene s firmou EG.D,a.s. 
  7. Schválení Žádosti o povolení výjimky z počtu děti v MŠ Obora ve školním roce 
       2022/2023 
  8. Projednání Žádosti o prodloužení kanalizace na p. č. 284/1 v k.ú. Obora u 
      Boskovic 
 9. Schválení Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Obora na období let  
      2023-2025 
10. Schválení Smlouvy č. 1190901092 o poskytnutí podpory z SFŽP ČR 
11. Různé – územní plán /ústní jednání/ 
                  - oprava kanalizace /Zmola/ 
                  - informace o jednání s MS Obora ohledně škod v obecních lesích 
                  - naučná stezka 
                  - rozhledna 
                  - kulturní akce 
12. Závěr 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  6            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 8/2022 bylo schváleno. 
 

Bod V.       Schválení Návrhu závěrečného účtu obce Obora za rok 2021 

Předsedající seznámil přítomné zastupitele s Návrhem závěrečného účtu obce 
Obora za rok 2021. Po prostudování nechal hlasovat.  
 
Návrh usnesení č. 9/2022: 
Zastupitelé obce Obora schvalují Návrh závěrečného účtu obce Obora za rok 
2021. 
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Výsledek hlasování: 
PRO:  6            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 9/2022 bylo schváleno. 

 
Bod VI.      Schválení Smlouvy č. PR – 001030066987/003- ENGB  
                   o smlouvě budoucí o zříz. věc. břemene s firmou EG.D,a. s. 
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele se Smlouvou č. PR-
001030066987/003-ENGB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
/souhlas s umístěním distribuční soustavy na p. č. 721/3 v katastrálním území 
Obora u Boskovic lokalita 6 RD u hřiště/ s firmou EG.D,a.s. Nedílnou součástí 
Smlouvy je příloha: situační snímek plánovaného umístění distribuční soustavy. 
Předsedající poté nechal hlasovat. 
 
Návrh usnesení č. 10/2022: 
Zastupitelé obce Obora schvalují Smlouvu č. PR-001030066987/003-ENGB o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene /souhlas s umístěním distribuční 
soustavy na p. č. 721/3 v k. ú. Obora u Boskovic/ s firmou EG.D, a.s. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  5            PROTI:    1     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 10/2022 bylo schváleno. 

 
Bod VII.      Schválení Žádosti o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ  
                        Obora ve školním roce 2022/2023 
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s Žádostí o povolení výjimky z počtu 
dětí v MŠ Obora pro školní rok 2022/2023 podle ustanovení § 23 odst. 3 a § 177 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, který stanovuje vyhláška č. 
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, a to na počet 28 dětí ve třídě.  
Poté nechal předsedající hlasovat. 
 
Návrh usnesení č. 11/2022: 
Zastupitelé obce Obora schvalují Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ 
Obora pro školní rok 2022/2023 podle ustanovení § 23 odst. 3 a § 177 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, v platném znění, který stanovuje vyhláška č. 14/2005 Sb. o 
předškolním vzdělávání, a to na počet 28 dětí ve třídě.  
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Výsledek hlasování: 
PRO:  6            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 11/2022 bylo schváleno. 
 

Bod VIII.       Projednání Žádosti o prodloužení kanalizace na p.č. 284/1  
                     v k.ú. Obora u Boskovic 
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele se Žádostí o prodloužení kanalizace 
na p. č. 284/1 v k. ú. Obora u Boskovic vzhledem k šíření nepříjemných pachů a 
s tím spojeného přemnožení bodavého hmyzu. Žádost podal vlastník sousední 
parcely č. 273/1. 
Po prostudování nechal předsedající hlasovat. 
 
Návrh usnesení č. 12/2022: 
Zastupitelé obce Obora schvalují Žádost o prodloužení kanalizace na p. č. 284/1 
v k. ú. Obora u Boskovic. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  0            PROTI:    5     ZDRŽELI SE:    1 
Usnesení č. 12/2022 nebylo schváleno. 
 
Zdůvodnění: Žádost byla zamítnuta z důvodu velké technické náročnosti, 
vysokých nákladů /s neadekvátním výsledkem/a nesouhlasu vlastníka pozemku 
p. č. 284/1 v k. ú. Obora u Boskovic.    
 

Bod IX.        Schválení Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce  
                     Obora na období let 2023–2025 
 
Předsedající seznámil zastupitele s Návrhem střednědobého výhledu rozpočtu 
obce Obora na období let 2023–2025.  
Po seznámení dal předsedající hlasovat. 
 
Návrh usnesení č. 13/2022: 

Zastupitelé obce Obora schvalují Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce 
Obora na období let 2023-2025. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  6            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 13/2022 bylo schváleno.  
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Bod X.       Schválení Smlouvy č. 1190901092 o poskytnutí podpory z  
                   z SFŽP ČR 
 
Předsedající seznámil přítomné zastupitele se Smlouvou č. 1190901092 o 
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, týkající se dosadby 
stromořadí v obci Obora, realizovanou v rove 2021. Fond se zavazuje poskytnout 
podporu formou dotace 154 954 Kč.  
Poté nechal předsedající hlasovat. 
 
Návrh usnesení č. 14/2022: 

Zastupitelé obce Obora schvalují Smlouvu č. 1190901092 o poskytnutí podpory 
ze Státního fondu životního prostředí ČR. 
 
Výsledek hlasování: 
PRO:  6            PROTI:    0     ZDRŽELI SE:    0 
Usnesení č. 14/2022 bylo schváleno. 
 

Bod XI.       Různé 

V tomto bodě se projednalo: 
- Územní plán obce Obora /veřejné projednání 31. 5. 2022 v 9.00 hodin  

             na Obecním úřadě Obora/ 
-  kanalizace v lokalitě Zmola 
-  komunikace v lokalitě Krb /SUS Pospíšil/ 
-  informace o jednání s MS Obora ohledně škod v obecních lesích  

 /viz.   Příloha č. 7/ 
-  naučná stezka 
-  rozhledna  
-  kulturní akce 

 

Bod XII.      Závěr 

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Obora v 19.15 hodin. 

 

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

 

Ověřovatelé:     Petr Havíř                       ………………………………………………………. 

 

                            Lubomír Janíček            ………………………………………………………. 
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Starosta obce:  Josef Alexa                     ………………………………………………………. 

 

 

Zápis byl vyhotoven 29. 4. 2022 

                                                                     

                                                                      Razítko obce: 

 

 

 

 

Přílohy k zápisu: 

Příloha č. 1: Návrh závěrečného účtu obce Obora za rok 2021 + Zpráva o výsledku  
                      hospodaření za rok 2021. 
Příloha č. 2: Smlouva č. PR-001030066987/003-ENGB o smlouvě budoucí o 
                      zřízení věcného břemene /souhlas s umístěním distribuční soustavy  
                      na p. č. 721/3 v katastrálním území Obora u Boskovic lokalita 6 RD u  
                      hřiště/ s firmou EG.D,a.s. věc. břemene s firmou EG.D, a.s. 
Příloha č. 3: Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Obora ve školním roce 
                      2022/2023. 
Příloha č. 4: Žádost o prodloužení kanalizace na p. č. 284/1 v k. ú. Obora u 
                      Boskovic. 
Příloha č. 5: Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Obora na období let  
                      2023-2025. 
Příloha č. 6: Smlouva č. 1190901092 o poskytnutí podpory ze Státního fondu  
                      životního prostředí ČR. 
Příloha č. 7: Informace o jednání s MS Obora ohledně škod v obecních lesích. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


