
U s n e s e n í 

z mimořádného X. veřejného zasedání 

 Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 11.3.2020 
 

Zastupitelstvo obce zvolilo: 

Ad 2) Návrhovou komisi: Miroslava Náležinského, Bc. Lenku Kuchyňkovou 

Hlasování:  

ANO: 14 členů  Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 

 Ověřovatele zápisu: Jaroslava Bureše, Ing. Marka Poláka 

Hlasování:  

ANO: 14 členů  Ne: 0 členů           Zdržel se: 0 členů 
 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: 

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

4.a) Projednání a schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné 

        zakázky s názvem „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ 

4.b) Projednání a schválení podání žádosti o poskytnutí podpory vč. projednání a  

       schválení přílohy žádosti o poskytnutí podpory Investiční záměr v rámci výzvy 

        Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci v roce 2020 z podprogramu  

        298D2230 – Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální  

        infrastruktury na investiční akci „Obecní byty č.p. 488 – stavební úpravy, byt č.  

        4, 7 a 8“ 

4.c) Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bořetice  

        č. VPS/01/2020/TJ Sokol 

Hlasování:  

ANO: 14 členů          Ne: 0 členů           Zdržel se: 0 členů 

Ad 3) znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ag. č. 

JMK 063319/20/OŽP/ na akci „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ tak, jak 

byla předložena, uzavření smlouvy a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Dále 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo přijetí dotace ve výši 8 479 400,-- Kč dle této 

smlouvy na výše uvedenou akci, viz písemná příloha; 

Hlasování:  

ANO: 14 členů     Ne: 0 členů         Zdržel se: 0 členové 
 

Ad 4.a) znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem 

„Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ tak, jak byl předložen, uzavření 

dodatku a pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku, smluvní strany: Obec Bořetice, 



691 08  Bořetice čp. 39 a Sdružení Bořetice, V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, 

viz písemná příloha; 

Hlasování: 

ANO: 14 členů         Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 

Ad 4.b) podání žádosti o poskytnutí podpory a schvaluje přílohu žádosti o poskytnutí 

podpory Investiční záměr v rámci v rámci výzvy Ministerstva financí k předložení 

žádostí o dotaci v roce 2020 z podprogramu 298D2230 – Podpora výstavby, obnovy 

a provozování komunální infrastruktury na investiční akci „Obecní byty č.p. 488 – 

stavební úpravy, byt č. 4, 7 a 8“, viz písemná příloha, v případě poskytnutí dotace 

schvaluje spolufinancování akce z rozpočtu obce ve výši min. 10 % z celkových 

způsobilých výdajů a pověřuje místostarostu obce Ing. Jiřího Michnu k podpisu a 

podání žádosti o poskytnutí podpory vč. příloh, k jednání s poskytovatelem dotace i 

k provádění všech případných změn či doplnění žádosti o poskytnutí podpory vč. 

příloh dle požadavků poskytovatele dotace; 

Hlasování: 

ANO: 14 členů         Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 

Ad 4.c) znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 

Bořetice č. VPS/01/2020/TJ Sokol, uzavření této smlouvy, a pověřuje starostu 

podpisem této smlouvy viz písemná příloha. Smluvní strany: Obec Bořetice,       

691 08 Bořetice čp. 39 a TJ Sokol Bořetice, z.s., Bořetice čp. 39. 

 

V Bořeticích dne 11.3.2020              otisk úředního razítka 
 

František Petrásek, starosta, v.r.      

Ing. Jiří Michna, místostarosta, v.r.   

Bc. Lenka Kuchyňková, člen návrhové komise, v.r. 

Miroslav Náležinský, člen návrhové komise, v.r.       

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  13.3.2020 

 

Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: 13.3.2020 

 

Sňato z úřední desky dne: 

 

Sňato z elektronické úřední desky dne: 

 

 



 


