
U s n e s e n í 

z mimořádného IV.  veřejného zasedání    Zastupitelstva 

obce Bořetice konaného dne 29. 5. 2019 
 

Zastupitelstvo obce zvolilo: 
Ad 2) Návrhovou komisi: Jaroslav Bureš, Ing. Marek Polák 

Hlasování:  

ANO:  12   členů  Ne:    0  členů  Zdržel se:  0  členů 

 Ověřovatele zápisu: Miroslav Náležinský, Ing. Lenka Bukovská 

Hlasování:  

ANO: 12   členů  Ne:   0   členů  Zdržel se:  0  členů 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: 
Ad l) program jednání s včetně navržených změn - doplnění bodu: 

4.a) Projednání zajištění vlastních zdrojů obce na akci „Bořetice – dopravní 

automobil (014D241009386)“  

Hlasování:  

ANO:  12   členů      Ne: 0  členů  Zdržel se:  0 členů 

Ad 3) 

- pořízení bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním s napojením na 

zadávací pracoviště složek IZS za celkovou cenu 1.393.900,-- Kč bez DPH 

dle cenové nabídky společnosti EMPEMONT s. r. o., se sídlem Železničního 

vojska 1472, 757 01, Valašské Meziříčí, IČ:27772179, a to za podmínky, že 

obec získá dotaci v rámci projektu s názvem „Protipovodňová opatření obce 

Bořetice“ v rámci Prioritní osy 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika 

povodní Operačního programu Životní prostředí, viz písemná příloha. 

          Hlasování:  

          ANO:  12   členů         Ne:   0   členů         Zdržel se:  0  členů 

- pořízení digitálního povodňového plánu obce za celkovou cenu 120.000,-- 

Kč bez DPH dle cenové nabídky společnosti ENVIPARTNER, s. r. o., se 

sídlem Vídeňská 55, 639 00, Brno-Štýřice, IČ: 28358589  

           Hlasování:  

           ANO:  12  členů      Ne: 0    členů  Zdržel se:  0 členů 

- zpracování projektové dokumentace a dalších nezbytných dokumentů 

spojených s podáním žádosti o podporu a zpracování a podání žádosti o 



podporu na projekt s názvem „Protipovodňová opatření obce Bořetice“ 

v rámci Prioritní osy 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 

Operačního programu Životní prostředí (dále jen „žádost o podporu“) za 

celkovou cenu   95.000,-- Kč bez DPH dle cenové nabídky společnosti 

ENVIPARTNER, s. r. o., se sídlem Vídeňská 55, 639 00, Brno-Štýřice, IČ: 

28358589, viz písemná příloha 

           Hlasování:  

           ANO:  12  členů      Ne:   0   členů  Zdržel se: 0   členů 

- znění a uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace a 

dalších nezbytných dokumentů spojených s podáním žádosti o podporu a 

následnou realizací projektu s názvem „Protipovodňová opatření obce 

Bořetice“ (dále jen „smlouva“) se společností ENVIPARTNER, s. r. o., se 

sídlem Vídeňská 55, 639 00, Brno-Štýřice, IČ: 28358589, za celkovou cenu 

max. 95.000,-- Kč bez DPH, viz písemná příloha, a pověřuje starostu obce 

podpisem smlouvy, viz. písemná příloha a dále pověřuje společnost 

ENVIPARTNER, s. r. o., se sídlem Vídeňská 55, 639 00, Brno-Štýřice, IČ: 

28358589, zpracováním a podáním žádosti o podporu, vč. příloh, na projekt 

s názvem „Protipovodňová opatření obce Bořetice“ v rámci Prioritní osy 1: 

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní Operačního programu 

Životní prostředí. 

          Hlasování:  

          ANO:  12  členů      Ne:   0  členů  Zdržel se:  0 členů 

Ad 4.a) poskytnutí vlastních finančních zdrojů obce na akci „Bořetice – dopravní 

automobil (014D241009386)“, a to do výše rozdílu mezi kupní cenou dopravního 

automobilu a obdrženou dotací od GŘ HZS a Jihomoravského kraje. 

Hlasování:  

ANO:  12 členů          Ne: 0 členů     Zdržel se:  0 členů 

 

V Bořeticích dne 29. května 2019  

 

František Petrásek, starosta, v.r.    

Ing. Jiří Michna, místostarosta, v.r.    

Jaroslav Bureš, člen návrhové komise, v.r.    

Ing. Marek Polák, člen návrhové komise, v.r. 

 



Vyvěšeno na úřední desce dne:  3.6.2019 
 

Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: 3.6.2019 
 

Sňato z úřední desky dne: 
 

Sňato z elektronické úřední desky dne: 

 


