
Usnesení  

z XXII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, 

které se konalo dne 11. dubna  2018 

Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo: 

Ad 2) Členy návrhové komise: Milana Herůfka, JUDr. Janu Zemánkovou 

Hlasování: 

ANO: 11 členů   Ne: 0 členů    Zdržel se: 0 členů 

Ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslava Grůzu, Ing. Marka Poláka 

Hlasování:  

ANO: 11 členů   Ne: 0 členů    Zdržel se: 0 členů 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo: 

Ad l.)  program jednání tak, jak byl přednesen, včetně doplnění bodů: 

4.a) Revokace usnesení z XIX. veřejného zasedání ZO ze dne 12.12.2017 k bodu 

č. 20) 

4.b) Výběrové řízení „Snížení energetické náročnosti VO obce Bořetice“ 

4.c) Výběrové řízení „Hasičská zbrojnice - novostavba Bořetice, p.č. 1630/2, 

1630/47, 136/3“ 

Hlasování: 

ANO: 11 členů        Ne: 0  členů      Zdržel se:  0  členů 

Ad 3.) souhlas s vybudování splaškové kanalizace, jejíž projektovou dokumentaci 

a výstavbu provede firma GROUND LINE s.r.o., Svitavy, na vlastní náklady. 

Dále Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s podáním žádosti o vydání změny 

stavebního povolení a se změnou stavebního povolení a se změnou kolaudace, 

aby původní jednotná kanalizační síť na pozemcích ve vlastnictví firmy 

GROUND LINE, s.r.o., Svitavy, sloužila pouze pro odvod dešťových vod. 

Hlasování: 

ANO:    11  členů Ne: 0  členů    Zdržel se:  0 členů 

Zastupitelstvo obce Bořetice neschválilo: 

Ad 4.b) zplnomocnění Rady obce Bořetice k zadání zakázky „Snížení energetické 

náročnosti VO obce Bořetice“ vítěznému uchazeči výběrového řízení, ke 

schválení znění smlouvy o dílo na dodávku akce „Snížení energetické náročnosti 

VO obce Bořetice“, k uzavření a podpisu smlouvy o dílo na dodávku akce 

„Snížení energetické náročnosti VO obce Bořetice“ s vítězným uchazečem 

výběrového řízení. 

Hlasování: 

ANO: 7 členů    Ne: 2 členové    Zdržel se: 2 členové 



Ad 4.c) zplnomocnění Rady obce Bořetice k zadání zakázky „Hasičská zbrojnice 

- novostavba Bořetice, p.č. 1630/2, 1630/47, 136/3“ vítěznému uchazeči 

výběrového řízení, ke schválení znění smlouvy o dílo na dodávku akce „Hasičská 

zbrojnice - novostavba Bořetice, p.č. 1630/2, 1630/47, 136/3“, k uzavření a 

podpisu smlouvy o dílo na dodávku akce „Hasičská zbrojnice - novostavba 

Bořetice, p.č. 1630/2, 1630/47, 136/3“ s vítězným uchazečem výběrového řízení. 

Hlasování: 

ANO: 7 členů Ne: 2  členové Zdržel se: 2 členové 

Zastupitelstvo obce Bořetice revokuje: 

Ad 4.a) usnesení z XIX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice k bodu 

č. 20.) následujícího znění: Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo Rozpočet Obce 

Bořetice na rok 2018, v paragrafové formě, následovně: částka na straně příjmů 

18 669 800,-- Kč, financování: zůstatek z roku 2017 ve výši 15 300 000,-- Kč a  

na straně výdajů ve výši 22 697 600,--  Kč, splátky úvěrů 116 300,-- Kč, tj. celkem 

22 813 900,-- Kč“ a schvaluje následující usnesení:  Zastupitelstvo obce Bořetice 

schvaluje rozpočet obce Bořetice na rok 2018 tak, jak byl předložen, následovně: 

v příjmové části 18 669 800,-- Kč, ve výdajové části 33 853 500,-- Kč, 

financování: 15 183 700,-- Kč. Závaznými ukazateli jsou paragrafy.  

Hlasování: 

ANO:    11 členů     Ne: 0 členů Zdržel se:  0 členů 

 

V Bořeticích 11. dubna 2018                       otisk úředního razítka 

 

František Petrásek, starosta, v.r.                             

 

Ing. Lenka Bukovská, místostarosta, v.r. 

   

Milan Herůfek, člen návrhové komise, v.r. 

 

JUDr. Jana Zemánková, člen návrhové komise, v.r.  

 

 

Zveřejněno na úřední desce dne: 17.4.2018    

Zveřejněno na elektronické úřední : 17.4.2018 

Sňato z úřední desky dne: 

Sňato z elektronické úřední desky dne: 



 


