
Usnesení  

z XXIII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, 

které se konalo dne 2. května 2018 

Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo: 

Ad 2) Členy návrhové komise: Václava Surmana, Miroslava Náležinského 

Hlasování: 

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

Ověřovatele zápisu: Jana Hempla, Jaroslava Bureše 

Hlasování:  

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

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo: 

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

4.a) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení pověřence pro ochranu 

       osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU  

       2016/679 z 27.4.2016: 

Hlasování: 

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

Ad. 3) schválilo výsledek výběrového řízení, které proběhlo 19.4.2018 na zadání 

zakázky „Hasičská zbrojnice - novostavba Bořetice, p.č. 1630/2, 1630/47, 136/3“. 

Schválilo zadání zakázky „Hasičská zbrojnice - novostavba Bořetice, p.č. 1630/2, 

1630/47, 136/3“ vítěznému uchazeči výběrového řízení firmě VS-build, s.r.o., se 

sídlem Družstevní 369, 664 43 Želešice, za cenu Kč 9 009 939,26 včetně DPH, 

schválilo znění smlouvy o dílo na dodávku akce „Hasičská zbrojnice - novostavba 

Bořetice, p.č. 1630/2, 1630/47, 136/3“, schválilo uzavření a podpis této smlouvy 

o dílo na dodávku akce „Hasičská zbrojnice - novostavba Bořetice, p.č. 1630/2, 

1630/47, 136/3“ s vítězným uchazečem výběrového řízení firmou VS-build, s.r.o., 

se sídlem Družstevní 369, 664 43 Želešice – viz. písemná příloha 

Hlasování: 

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

4.a) Schvaluje znění smlouvy, uzavření smlouvy a podpis smlouvy „Smlouva         

o zřízení pověřence (DPO – data protection officer) pro ochranu osobních údajů 

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) uzavřená dle § 1746 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb. (dále jen „Smlouva“); účastníci smlouvy Mikroregion Hustopečsko, 



se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01  Hustopeče a Obec Bořetice, se sídlem 691 

08  Bořetice čp. 39 tak, jak byla předložena – viz. písemná příloha. 

Hlasování: 

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

 

 

V Bořeticích 2. května 2018                             otisk úředního razítka 

 

 

František Petrásek, starosta, v.r.                                

Ing. Lenka Bukovská, místostarosta, v.r.                  

Václav Surman, člen návrhové komise, v.r.             

Miroslav Náležinský, člen návrhové komise, v.r.    

 

 

Zveřejněno na úřední desce dne:  3. května 2018 

Zveřejněno na elektronické úřední: 3. května 2018 

Sňato z úřední desky dne: 

Sňato z elektronické úřední desky dne: 

 

 

 


