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po letech se Vám dostává do ruky 
opět obecní zpravodaj, který kdysi 
zavedlo dřívější vedení obce, a který 
se osvědčil dle obecného mínění jako 
velmi dobrý nápad a z tohoto důvodu 
tedy obnovujeme jeho vydávání. Jeho 
prostřednictvím se většině obyvatel 
obce znovu dostane srozumitelnou 
formou důležitých informací o dění 
v Bořetíně.

Při správě obce novým vedením 
chceme dodržovat tyto zásady: 
► Každý z  vás má nyní možnost 

informovat se otevřeně o dění 
v  obci, o tom, co se děje při její 
správě, jak se nakládá s  jejími 
prostředky. 

► Každý má možnost předkládat 
nápady a podněty všeho druhu, co 
se týká života v obci. Netvrdíme, že 
se vše zrealizuje a schválí, ale určitě 
jim nyní bude věnována náležitá 
pozornost. 

► Stojíme i zpětnou vazbu v  tom 
smyslu, že nám řeknete, že jsme 
něco opomněli nebo něco děláme 
špatně. Rozhodně nejsme dokonalí 
a děláme chyby.

► Nikdo by neměl být zvýhodňován 
nebo znevýhodňován. 

► Každý by měl mít možnost se 
k  důležitým věcem vyjádřit. Letos 
např. svoláme veřejnou schůzi 
ohledně rozvoje návsi. 

►►  Naším cílem dále je: Vše pro 
místní obyvatele a podnikatele. 
To znamená např. objednávat u 
místních – pokud o to budou stát  - 
a při zachování všech zákonných a 
interních pravidel, dále to znamená 
zaměstnávat především místní – 
pokud o to budou stát - a bude to 
v  možnostech obce, apod.. Není 
důvod posílat omezené prostředky, 
které si obec nelehko vydobývá na 
státním rozpočtu, někam jinam.

► A hlavně: Obec nepatří vedení obce, 
ale je vaše, vás všech.

Nemá smysl po volebních a jiných 
tahanicích, které se tu odehrály a při 
reálném pohledu na mezilidské vztahy 
nyní tvrdit, že s novým vedením obce 
vše bude v naší vsi náhle ideální. 

Přesto doufám a věřím, že čas a snaha 
se slušně a rozumně domluvit, nám 
umožní zahojit a zapomenout to zlé 
a bude se nám žít v  Bořetíně lépe. 
Všichni k tomu můžeme přispět, je to 
jen na nás. Ti, kdo měli jen o něco víc 
hlasů ve volbách, musí respektovat  
i názory těch, kteří jich měli jen  
o něco méně a samozřejmě i naopak. 
Všichni zde bydlíme a žijeme, ne jen 
jeden nebo druhý. Tak snad to alespoň 
trochu půjde. 

Jan Cimbůrek

Vážení občané a obyvatelé Bořetína,

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 20. 2. 2019 
bylo ustaveno zastupitelstvo obce v tomto složení:
Jan Cimbůrek
Zdeněk Danda
Pavel Koukal (zvolený zastupitel Jakub Trčka se mandátu 
vzdal, další náhradník Karel Uhlík se mandátu vzdal, po nich 
tedy nastoupil další náhradník Pavel Koukal )
Stanislav Koukal
Stanislav Štrouf
Jiří Vrzal
Stanislav Zíka
Starostou obce byl všemi zastupiteli zvolen Jan Cimbůrek
Kontakty:
Mobil 606 735 707
E-mail  jan@cimburek.cz

Místostarostou obce byl všemi zastupiteli zvolen Zdeněk Danda
Kontakty:
Mobil  777 654 953
E-mail danda.boretin@seznam.cz

Finanční výbor byl zvolen ve složení:
Předseda Jiří Vrzal, členové Alena Bidmonová, Pavel Koukal

Kontrolní výbor byl zvolen ve složení:
Předseda Stanislav Koukal, členové Stanislav Štrouf, Jan Pešta

Sociální výbor byl zvolen ve složení:
Předsedkyně Romana Kuberová, členka Jaroslava Janotová, 
chybí nám třetí člen – hlašte se.
Kulturní výbor byl zvolen ve složení:

Úvodní informace o složení vedení obce a obci:

Předsedkyně Irena Dandová, členka Monika Hálová, chybí nám 
třetí člen – hlašte se.

Další výbory nebyly zřizovány, na tak malou obec je výborů 
dost.

Zastupitelstvo zasedá každý první pátek v měsíci od 18.00  hodin 
a jeho schůze je veřejná.

Úřední hodiny obecního úřadu každý pátek v  měsíci  
od 19.00 hodin do 20.00 hodin

Účetní obce je Ludmila Dušková, mobil 721 525 858.

Knihovna obce má provozní dobu každou sobotu od 17.00  
do 19.00 hodin v zimním čase a od 18.00  do 20.00 hodin  
v letním čase
Knihovnicí je Libuše Dvořáčková, mobil 722 957 243.

Kontakty na obec a údaje o obci:
Tel. 565 437 036
Mobil 606 735 707
E-mail boretin@pel.cz
IČ 00 476 439
DIČ neplátce DPH
Datová schránka 33xbfzj
Bankovní účet č. 8826-261/0100, Komerční banka, a.s.
Adresa 394 70 Bořetín 69
Počet obyvatel k 1. 1. 2018 - 106
www.boretin.cz
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Otevření místního hostince
Obecní hostinec byl s  malou 
přestávkou uzavřen cca  2  roky. Po 
složitých vyjednáváních, na kterých se 
podílel také Jiří Vrzal a  další občané, 
se ujal provozování hostince Martin 
Šimeček, který provozuje také hostinec 
v  Mnichu. V  Mnichu mu to jde dobře, 
tak doufáme, že to tak půjde i  u  nás. 
Provozování hostince v takto malé obci 
není žádná činnost, po které každý 
podnikatel touží. Zákazníků je zkrátka 
málo a  určitou záchranou jsou jen 
místní akce a letní sezona. Je možno ji 
provozovat jen jako přidruženou činnost 
k nějaké jiné ať už jako důchodce nebo 
podnikatel, k  uživení to není. Takže 
buďme rádi za tohoto odvážlivce, držme 
mu palce a  hleďme si ho. Náklady 
provozu  – tj.  energie a  služby platí 
obec plus cestovní náhrady 1.000 Kč 
měsíčně. Dřevo na otop mu zajistí 
místní hasiči. Hostinec je společenské 
centrum obce a  je skvělé, že zase 
funguje. Točí se pivo Bernard 10, které 

je dle mého mínění nejlepší desítkou 
u nás, také šťastná okolnost po době, 
kdy zde byla čepována nejmenovaná 
českobudějovická 11 a  jiná chutná 
piva. Hostinský umí i uvařit.

Otevírací doba je v  úterý od 17.00 h 
- 23.00 h a většinou (dle brigádníků) 
i v pátek 17.00 h - 23.00 h (dle sdělení 
na dveřích hostince).

Informace o místních poplatcích  
a vodném
Místní poplatek za odpad je placen na základě aktuální 
obecně závazné vyhlášky. Činí na rok 2019  350 Kč za 
trvale hlášenou osobu a pro chalupáře 481 Kč za objekt 
a  rok. Je splatný do 30.  4.  2019. Pronájem obecní 
popelnice činí 50 Kč za rok.

Vodné činí 25 Kč za m3, trvale hlášeným osobám v obci 
dotuje obec 15 Kč do spotřeby 40 m3 na trvale hlášenou 
osobu a  rok (tj.  trvale hlášení občané platí do tohoto 
limitu 40 m3 na osobu 10 Kč za m3) a je nutno ho zaplatit 
do 30.  4.  2019. S  sebou vezměte foto vodoměru na 
mobilu nebo jeho číslo a údaj o spotřebě a datu odečtu.

Poplatek za psa činí 50 Kč, druhý a další pes 75 Kč, vše 
za rok.

Výše uvedené poplatky lze také uhradit na výše 
uvedený účet č. 8826-261/0100, Komerční banka, a. s. 
s  patřičnou zprávou pro příjemce o  jakou platbu se 
jedná. 

Pokladnu vede místostarosta Zdeněk Danda. Výše 
uvedené poplatky lze také uhradit na výše uvedený účet 
č. 8826-261/0100, Komerční banka, a.s. s  patřičnou 
zprávou pro příjemce o jakou platbu se jedná. Ohledně 
vodného stačí na naše výše uvedené kontakty zaslat 
foto vodoměru a zpět zašleme částku, kterou je nutno 
uhradit podle údajů o poslední spotřebě. Mohou využít 
např. vzdálení chalupáři.

Otevření sběrného dvora a další věci 
v odpadovém hospodářství obce

Sběrný dvůr v  obci je shromažďovacím místem na 
likvidaci tříděného komunálního odpadu v obci u výjezdu 
na Hojovice („sběrný dvůr“). Slouží dle § 4 odst.  1 
písm.  g) zákona o  odpadech jako shromažďovací 
místo pro krátkodobé soustřeďování odpadů do 
shromažďovacích prostředků v  místě jejich vzniku 
před dalším nakládáním s  odpady a  to tříděného 
komunálního odpadu dle položky 20 katalogu odpadů. 
Lze zde odevzdávat vytříděný odpad:
►	bioodpad ze zahrad, zejména trávu, plody, listí a větve, až 

bude vybagrováno místo vedle sběrného dvora cca od 
1. 7.–dříve ne!

►	kovový odpad
►	pneumatiky bez disků
►	plasty - až bude kontejner (cca příští rok na jaře z dotací), 

dříve jen v pytlích
►	papír - až bude kontejner (cca příští rok na jaře z dotací), 

dříve jen v pytlích, sklo - až bude kontejner (cca příští rok 
na jaře z dotací)

►	objemný odpad, včetně koberců, matrací, podlahových 
krytin a dřevěného odpadu

►	elektroodpad
►	barvy, nejedlé odpadní oleje a autobaterie

Otevřeno od 1. 5. 2019:
středa 15:30-17:30
sobota 9:00-11:00
provoz zajišťuje Zdeněk Kůrka tel. 732 762 228
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Informace o možnostech likvidace 
tříděného komunálního odpadu 
v obci:
Platí o  tom obecně závazná vyhláška č.  2/2019 na  
www.boretin.cz.
Plasty do žlutých kontejnerů nebo na shromažďovací 
místo u výjezdu z obce na Hojovice („sběrný dvůr“) až bude 
kontejner (cca příští rok na jaře z dotací), dříve jen v pytlích.
Papír do modrých kontejnerů nebo na „sběrný dvůr“ až 
bude kontejner (cca  příští rok na jaře z  dotací), dříve jen 
v pytlích.
Sklo do zeleného zvonu na návsi nebo na „sběrný dvůr“, až 
bude kontejner (cca příští rok na jaře z dotací).
Textil a oděvy do zvláštního kontejneru na návsi – bude 
během května a dále už stále, na sběrný dvůr jen v pytlích.
Objemný odpad do kontejneru na návsi – bude od 3. 5. 2019 
do 17. 5. 2019 a pak na „sběrný dvůr“ – sedačky, koberce, 
matrace, nábytek, podlahové krytiny…
Kovový odpad v září hasičům nebo na „sběrný dvůr“.
Elektroodpad  – bojlery, lednice, pračky, tv, pc, zářivky, 
elektronářadí apod. na „sběrný dvůr“.
Pneumatiky bez disků na „sběrný dvůr“.
Barvy, nejedlé odpadní oleje a  autobaterie na „sběrný 
dvůr“.
Jedlé oleje a  tuky do černého kontejneru před obecním 
úřadem.
Bioodpad ze zahrad, zejména tráva, listí, plody a  větve 
do určeného prostoru u  „sběrného dvora“ až bude 
vybagrováno místo vedle sběrného dvora cca  od 1.  7. –
dříve ne!
Stavební odpad do kontejneru na objednávku při 
shromáždění více objednávek.
Součástky z autovraků jen výjimečně, nejde o komunální 
odpad.
Celkově prosíme o  soudnost a  přiměřenost při likvidaci 
odpadu.
Podrobné informace o  třídění odpadu viz  úřední deska 
obce na návsi nebo na www.bořetín.cz.

Informace o kontejneru na objemný 
odpad
Kontejner na objemný odpad bude k dispozici na parkovišti 
vedle nové hospody od 3. 5. 2019 do 17. 5. 2019.
Můžete do něj vyhodit starý nábytek, gauče, matrace, 
koberce  apod., nikoliv však: elektroodpad jako staré 
lednice  apod. ani převážně dřevěný odpad, gumy, sklo, 
nebezpečný odpad jako barvy, oleje, apod.

Informace o vstupu do DSO SOMPO
Byly schváleny stanovy a  členství obce Bořetín 
v Dobrovolném svazku obcí SOMPO, IČ 07831137, se sídlem 
Roučkovice 63, 395 01 Pacov, za účelem získání dotace 
na pořízení nádob na třídění odpadu ke každému objektu 
v obci, zejména na plast a papír.

Nové kontejnery
Od SOMPO, a. s. byly pronajaty 2 ks kontejnerů, 1 na třídění 
plastu a 1 papíru, od SOMPO, a. s., za 390 Kč/1 ks/měsíc 
do doby pořízení bezplatné výpůjčky těchto nádob od 
EKO -KOM,  a.  s. (předběžně červenec), které budou doby 
pořízení těchto nádob z  dotací, která se uzavírá v  lednu 
2020. Kontejnery dovezl bezplatně pro obec Stanislav Zíka 
st. Kontejnerů je málo a odpad se válel kolem nich.

Rozšíření prostoru na kontejnery na 
tříděný odpad

Bylo schváleno podání žádosti o dotaci z Programu obnova 
venkova Vysočiny. Účelem dotace bude rozšíření prostoru na 
kontejnery na tříděný odpad a výstavba ohrady a přístřešku 
u nové hasičské zbrojnice, aby nebylo kontejnery moc vidět 
a nehyzdily náves. Dotace činí 127 t. Kč.

Informace ze správy obce

Audit hospodaření obce
Audit byl zahájen v  pondělí 4.  3. pracovnicí společnosti 
Brázda audit. Zatím není dokončen. Jedná se standardní 
přezkoumání hospodaření obce dle § 42 zákona o obcích. 
Na příští rok je předjednáno přezkoumání touto společností 
také.

Předání novému vedení obce
Předání některých movitých věcí a  některé dokumentace 
v obecním majetku proběhlo v úterý 5. 3. 9:00 h až 15:30  
h mezi dosavadním a  novým starostou za přítomnosti 
dosavadního a  nového místostarosty. O  tom byl sepsán 
písemný protokol, který je k nahlédnutí na obecním úřadu.

Rozpočet obce, střednědobý výhled 
rozpočtu, rozpočtová opatření
Rozpočet obce na rok 2019 v objemu cca 1,85 mio Kč byl 
rozeslán předem zastupitelům a projednán a schválen bez 
námitek. Je strukturován dle minulých výdajů za rok 2018. 
Po jeho schválení byl dle požadavků zákona vyvěšen na 
úřední desce, vždy s odkazem na to, že na obecním úřadu 
je možno nahlédnout do jeho listinného a  podrobného 
členění. Stejně tak bude učiněno se střednědobým 
výhledem rozpočtu, který musí každá obec mít. Jinak jde 
spíše o  formalitu, kdy skutečný průběh hospodaření bude 
upravován rozpočtovými opatřeními, tj.  přesuny mezi 
jednotlivými kolonkami dle výdajových potřeb obce.
Žádost o dotaci 40 t. Kč z Fondu Vysočina ohledně pořízení 
informačních technologií
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Byla podána žádost o  dotaci 40 t. Kč z  Fondu Vysočina 
ohledně modernizace webových stránek obce – její úřední 
desky. Žádost včetně příloh byla zpracována zdarma 
paní Lenkou Procházkovou a je již podána. V dnešní době 
zákon vyžaduje prakticky vše zveřejňovat na elektronické 
úřední desce. Stávající web obce www.boretin.cz je 
na takové požadavky ne úplně vhodný, zejména co se 
týče nepřátelského uživatelského prostředí a  obtížně 
vkladatelných dokumentů při jeho úpravách.

Opravy a údržba obecního majetku.
Kanál na návsi před novou hasičskou zbrojnicí opravil zčásti 
pan Siner, bude ještě opravovat druhou stranu kanálu, dále je 
nutno opravit kanál pod výpustí z náveského rybníka, který 
je na obou dvou stranách zborcený, byla provedena výměna 
filtru ve vodárně a vyčištění bazénů – zajistil Zdeněk Danda. 
Dále je nutno vyměnit sondy zajišťující spínání čerpání ve 
vrtu obecního vodovodu, opravit fasádu kapličky, vodárny, 
natřít dveře u  vodárny, natřít lavičky, vymalovat starou 
hospodu a  jizbu  – plíseň,  atd. Veřejná prostranství byla 
v  poslední době vzorně uklizena obecními pracovníky, 
štěrk, listí, větve, krtiny…

Likvidace nepotřebných věcí
Byla schválena likvidace staré lednice a mrazáku z obchodu, 
šatnové skříně z  chodby u  archivu, dále nefunkčních 
sekaček, křovinořezů a  jiné techniky, které nepůjdou 
smysluplně opravit, odvoz kovového a  jiného odpadu 
z pozemku pod chalupou p. Vosola.

Byrokracie
Byrokracie při správě obce je veliká a neustále díky novým 
požadavkům státní správy roste, rozsahem je podobná 
u  malé vsi i  u  daleko větší obce nebo města. Odpadové 
a vodní hospodářství obce vyžaduje sepis různých hlášení 
a provádění výpočtů ceny, je nutno plnit povinnosti plynoucí 
z  provozu Czechpointu, dodržovat metodiky u  vydávání 
obecně závazných vyhlášek, které vyžaduje krajský úřad, 
zákonnost u  interních postupů obce při zadávání zakázek 
a  poskytování dotací a  darů, vše v  předepsaných lhůtách 
zveřejňovat, zajišťovat průběžně různé druhy voleb, do 
datové schránky chodí řada nesmyslů vyrobených různými 
odbory státní správy např.  při transpozici předpisů EU 

do tuzemského právního řádu, např.  modul závažných 
zjištění, evidence veřejných činitelů, obec má zajišťovat 
veřejné opatrovnictví, směrnice v  boji proti kůrovci, 
krizové řízení,  atd.,  atd., nemluvě o  byrokracii spojené se 
zaměstnáváním osob a účetnictvím obce. To vše není vidět 
a  pro běžný život obyvatel vsi to nemá prakticky žádný 
význam.

Změna oprávnění pro nové vedení 
obce
Proběhla změna dispozičního oprávnění v  bankách kde 
má obec veden účet, tj. běžný účet u Komerční banky, a. s. 
(účet pro běžný provoz a  platby), oprávnění starosta, 
místostarosta, účetní, stejně tak úvěrový účet u  České 
spořitelny, a. s. (platí se z něj úvěr na vodovod a hostinec), 
a dále účet u České národní banky, kde má přístup starosta 
a  místostarosta (tam chodí dotace), dále zřízení nového 
přístupu do obecního mailu, datové schránky  – přístup 
účetní, starosta, místostarosta, a  Czechpointu  – přístup 
starosta a  místostarosta. Takto je zajištěna vzájemná 
zastupitelnost a přístupy k účtům zahrnují i internetbanking. 
Jen tyto operace probíhaly několik týdnů. Dále proběhla 
změna statutárního orgánu u živnostenského úřadu neboť 
obec má od minulého roku živnost hostinská činnost, 
prodej lihu a  dále pořádání kulturních akcí, tyto živnosti 
budou dle schválení zastupitelstva přerušeny do konce 
roku 2021, protože je nyní hostinec nově provozován jiným 
živnostníkem a  tudíž nejsou potřeba. Mohou být kdykoliv 
aktivovány. Dále proběhla změna v  evidenci veřejných 
činitelů a v základní správě dat.

Nucený prodej akcií České 
spořitelny
Vytěsnění drobných akcionářů proběhlo v  říjnu minulého 
roku a  od té doby ležely peníze pro obec v  Komerční 
bance,  a.  s., která zajišťovala transakci. Každá obec 
včetně Bořetína měla 200 ks akcií České spořitelny,  a.  s. 
a většinový akcionář, který má 99% má ze zákona právo se 
drobných akcionářů zbavit, což učinil za cenu 1328 Kč za 
akcii. Celková kupní cena 265.600 Kč byla nyní připsána na 
běžný účet obce u Komerční banky.

Na prohlídce za účasti odborného lesního hospodáře bylo 
zjištěno, že v lese panuje zčásti kalamitní stav, je tu mnoho 
většinou nedávných polomů a vývratů, na mnoha místech 
neuklizeno, samozřejmě se šíří kůrovec, a je nutno co 
nejrychleji odtěžit z polomů a vývratů kulatinu a poté zbylé 
dřevo na palivo. 
Bylo rozhodnuto o tom, že kulatinu vytěží za aktuální tržní 
ceny co nejrychleji Jaroslav Čamra z  Psárova. Dále byl 
zjištěn kůrovec v lesíku u koupaliště, kde část odtěží Vladimír 
Čábelka na jeho části a zbylou část na obecní části hasiči 
v rámci brigády.

Situace v obecních lesích
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Provedení havarijní opravy hráze koupaliště. 

Hasičské věci

Cena 100,- Kč za prostorový metr. Cena bude po 
vzájemné dohodě určena za přítomnosti dvou členů 
zastupitelstva za každý strom dle odhadu. Sami 
vytěžíte, uklidíte větve na hromadu, odvezete.

Hráz protékala na více místech z důvodu zborcení starého 
betonového potrubí výpustě a hrozilo její protržení. 
Opravu po provedení příslušného porovnání s další nabídkou 
jiné firmy provedla prostřednictvím pracovníka pana Jana 
Hály  I. Kamenická stavební a  obchodní,  s.  r.  o. s  velkým 
pásovým bagrem a  tato byla schválena na mimořádném 
zasedání zastupitelstva. Na všech souvisejících pracích 
se účastnil Jan Hála a pomáhal mu Zdeněk Danda a patří 
jim za to velký dík. Oprava stála cca 26 t. Kč včetně DPH, 
přičemž v rámci této ceny byly ještě Janem Hálou opraveny 
přepad, obtok a výtok koupaliště a připravena základna pro 
hasiče z  betonových panelů a  je to velice dobrá cena za 
rychlou a dobrou práci.

Ohledně vozidla hasičské jednotky obce byla zajištěna 
Janem Hálou a  Zdeňkem Dandou propadlá STK, bude 
provedena propadlá garanční prohlídka. Vozidlo má najeto 
cca 800 km.
Velitel hasičské výjezdové jednotky JPO V  Jan Hála 
absolvoval velitelské cyklické školení.
Je nutno absolvovat referenční školení pro přepravu osob.
Členové JPO V musí vyřídit povinné lékařské prohlídky, jak 
ukládá zákon.

Poražení vrby na návsi
Na základě varování p. Horáka byla Janem Hálou za pomoci 
p.  Horáka poražena část vrby na návsi, která ohrožovala 
vedení elektřiny do vsi, byla nad ním nakloněná a hodlala 
nás vypnout.

Brigáda na koupališti
Místní hasiči za účasti jejich některých oddaných 
a pracovitých manželek provedli v sobotu dne 30. 3. 2019 
brigádu u místního koupaliště v souvislosti s jeho havarijní 
opravou, jednalo se o probírku vrbové džungle okolo obtoku 

Je nutno podat písemnou žádost – do schránky OÚ nebo 
osobně v  úředních hodinách nebo poštou nebo sms 
606 735 707 popř. emailem boretin@pel.cz s uvedením 
kontaktu na sebe.

Informace o možnosti těžby palivového dřeva v obecních lesích

koupaliště a dále pod hrází, dále poražení stromu u přejezdu 
vtoku do koupaliště, tak aby ho šlo rozšířit, uhrabání hráze 
od větví a dále k večeru ještě někteří z nich pomohli umístit 
betonové panely na vyztužení základny pro požární sport 
u  dolní části parku, kde probíhají tréninky. Všem, kdo se 
zúčastnili, patří velké poděkování, není snadné si na to 
najít čas. Je nutno ještě zlikvidovat 2 velké hromady větví, 
které z toho vznikly a navézt ještě hlínu k základně z panelů 
a upravit ji.

Zaměstnanecké a obdobné věci

Bezplatný výkon funkcí ve vedení 
obce
Zastupitelstvo schválilo, že členství a funkce v zastupitelstvu 
budou vykonávány bezplatně.
Funkce místostarosty bude vykonávána bezplatně.
Funkce starosty bude vykonávána bezplatně. Neuvolněný 

starosta má ze zákona nárok na minimální mzdu 11.716 Kč 
hrubého a nelze ho rozhodnutím zastupitelstva měnit. Obec 
proto musí odvádět z  této částky daň z  příjmu, zdravotní 
a  sociální pojištění, což je krajem kontrolováno. Čistou 
odměnu 9.268 Kč daruje starosta každý měsíc zpět obci. 
O tom byla uzavřena darovací smlouva, která je vyvěšena 
na úřední desce.
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Kulturní akce

Oslavu MDŽ nebylo možné již stihnout 
zorganizovat, když svátek následoval 
za 3  dny po převzetí obce novým 
vedením.

Zastupitelstvo tedy schválilo jako 
náhradu konání Setkání žen z Bořetína 
na den sobotu 6.  4.  2019 od 15:00 
v místním novém hostinci, když již byl 
tento otevřen novým hostinským.

Občerstvení pozvaných  – řízečky, 
chlebíčky, zákusky, pivo, víno, 
nápoje,  atd. bylo na náklady obce 
a  připravil zajistil ho a  naservíroval 
výborně nový hostinský se svým 
týmem.

Pozvány byly všechny místní 

Členové finančního výboru předseda výboru Jiří Vrzal, 
Alena Bidmonová, Pavel Koukal vykonávají tuto funkci bez 
odměny.
Členové kontrolního výboru předseda výboru Stanislav 
Koukal, Stanislav Štrouf a Jan Pešta vykonávají tuto funkci 
bez odměny.
Důvodem výše uvedených rozhodnutí je snaha uspořit 
nemalé prostředky obci, cca 270 tis. Kč ročně. Pro info: Dle 
zákona je možné schválit hrubou mzdu až ve výši 23.432 Kč 
pro neuvolněného starostu a  až ve výši 21.089 Kč pro 
neuvolněného místostarostu v  takto malé obci do 300 
obyvatel.
 
Výkon dalších činností
Členky kulturního výboru: předsedkyně výboru Irena 
Dandová má odměnu 1.000 Kč hrubého za rok a  členka 
výboru Monika Hálová 500 Kč hrubého za rok, tj. ve stejné 
výši jako dosud. Budou jim přiznávány mimořádné odměny 
při konání jimi pořádaných akcí.
Členky sociálního výboru: předsedkyně výboru Romana 
Kuberová má odměnu 1.000 Kč hrubého za rok a  členka 
výboru Jaroslava Janotová 500 Kč hrubého za rok, tj.  ve 
stejné výši jako dosud. Budou jim přiznávány mimořádné 
odměny při konání jimi pořádaných akcí.
Bylo schváleno uzavření dohody o  provedení práce 
s  paní Uhlíkovou za provádění úklidu na obecním úřadu 
a  společných a  souvisejících prostor. Úklid je prováděn 
vzorně. Odměna činí 100 Kč hrubého za hodinu práce. 
Předpokládaný rozsah úklidu je 12 h měsíčně.
Bylo schváleno pokračování dohody o  pracovní činnosti 
s paní Dvořáčkovou za komplexní zajištění provozu obecní 
knihovny, což je prováděno vzorně a  zahrnuje zejména 
vedení všech předepsaných asi deseti druhů různých 
evidencí, přijímání a odesílání knižních zásilek, řazení knih 
a zajištění komunikace a schůzek se čtenáři. Odměna činí 
2000 Kč hrubého za měsíc včetně hotových výdajů.
Bylo schváleno uzavření dohody o provedení práce s panem 
Kůrkou za provoz sběrného dvora od 1.  5.  2019. Odměna 

činí 110 Kč hrubého za hodinu práce. Předpokládaný rozsah 
úklidu je 16 h měsíčně.
Bylo schváleno uzavření pracovněprávního vztahu s  paní 
Janotovou od 1. 3. 2019, která pracuje při údržbě veřejných 
prostranství.
Bylo schváleno uzavření příležitostné dohody o provedení 
práce s  Jindřichem Petrů, paní Bakulovou, paní Černou, 
které souvisejí se zajišťováním činností pro obec.

Odchodné dosavadního vedení
Zastupitelstvem obce bylo projednáno odchodné 
dosavadního starosty Mgr. Stanislava Koukala, MBA, Dr. h.c., 
které činí 108.000 Kč hrubého. Na odchodné je nárok vůči 
obci ze zákona a nelze ho měnit a je ve výši 1 odměna, která 
činila za měsíc leden 2019 18.000 Kč hrubého a k tomu 5 
odměn za 5 a více let ve funkci, tj. 6x 18.000 Kč. Odchodné 
bylo v této výši vyplaceno.
Zastupitelstvem obce bylo projednáno odchodné 
dosavadního místostarosty Pavla Lukše které činí 
24.000 Kč hrubého. Na odchodné je nárok vůči obci ze 
zákona a nelze ho měnit a je ve výši 1 odměna, která činila 
za měsíc leden 2019 6.000 Kč hrubého a k tomu 3 odměny 
za 3 a  více let ve funkci, tj.  4x 6.000 Kč. Odchodné bylo 
v této výši vyplaceno.

Dotace z Úřadu práce
 Bylo schváleno přijetí dotovaného pracovníka Michala 
Moravce z  Mnichu  – Chválkova. Úřad práce Pelhřimov 
po složitém projednávání nabídl pouze tuto možnost 
dotovaného pracovníka. V  současné době je téměř 
pozastavena výplata dotací z  národních fondů vzhledem 
k obrovské poptávce na trhu práce, kdy je akutní nedostatek 
lidí ve většině oborů. Byla podána žádost se všemi přílohami 
a projednána má být Úřadem práce v posledním dubnovém 
týdnu. Pracovník by měl nastoupit 1. 5. 2019. Pro obec to 
znamená úsporu velkého množství mzdových prostředků.
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ženy včetně chalupářek, se svým 
doprovodem. Celý hostinec vkusně 
vyzdobily členky kulturního výboru.

K  tanci a  poslechu hrál pan Sviták 
z  Vlkosovic. Ženy obdržely květiny 
a blahopřání. Přišlo cca 50 lidí. 

Setkání se povedlo a  patří velké 
poděkování Ireně Dandové a  Monice 
Hálové za to, že ho včetně přípravy 
a  roznosu pozvánek, květin, výzdoby 
skvěle připravily.

Jan Cimbůrek

Zpravodaj Obce Bořetín
-  je vydáván čtvrtletně
-  vždy v měsíci, který následuje uplynutí kalendářního čtvrtletí
 (duben, červenec, říjen, leden)
-  je bezplatně k  vyzvednutí v  místním obchodě, který má aktuálně otevřeno: v  pondělí a  středu  
 12.00 – 14.00 h a v pátek 12.30-15.30
-  je vydáván v počtu 85 výtisků
-  příspěvky do něj lze obci předkládat vždy do 20.: března, června, září a prosince
-  vydává Obec Bořetín, 394 70 Bořetín 69, tel. 606 735 707, boretin@pel.cz
-  redakční radou je zastupitelstvo obce, redakcí zpravodaje je pověřen starosta obce
-  zpravodaj je zveřejňován také na www.boretin.cz v elektronické podobě


