Zápis z mimořádného X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice,
které se konalo dne 11.3.2020
Začátek jednání: 18 00 hodin
Jednání svolal: starosta obce pan František Petrásek
Přítomni: Milan Herůfek, Mgr. Radim Šebesta, František Petrásek, Miroslav Náležinský,
Václav Petrásek, Ing. Lenka Bukovská, Ing. Marek Polák, Radomír Újezdský, Ing. Jiří Michna,
Mgr. Petr Zemánek, Bc. Lenka Kuchyňková, Jaroslav Bureš, Ing Stanislav Novák, Václav
Surman, Radomír Újezdský
Omluveni: Ing. Petr Machač
1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha
Program jednání mimořádného X. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice
1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na akci “Výstavba kanalizace a ČOV v obci
Bořetice“
4. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č.
128/2000 Sb., v pozdějším znění)
5. Rozprava a různé
6. Závěr jednání
Starosta obce pan František Petrásek navrhuje 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
Starosta obce pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo program jednání X. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Bořetice 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

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
- návrh na členy návrhové komise: Miroslav Náležinský, Bc Lenka Kuchyňková
Starosta obce pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo
obce Bořetice zvolilo členy návrhové komise pana Miroslava Náležinského a paní Bc. Lenku
Kuchyňkovou
Hlasování:
ANO: 14 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
- návrh na ověřovatele zápisu: Jaroslav Bureš, Ing. Marek Polák
Starosta obce pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo
obce Bořetice zvolilo ověřovateli zápisu pana Jaroslava Bureše a pana Ing. Marka Poláka
Hlasování:
ANO: 14. členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
3. Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
na akci “Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“
- přednesl starosta obce pan František Petrásek, viz písemná
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ag. č. JMK 063319/20/OŽP/
na akci „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“
- výše dotace 8 479 400,-- Kč na akci Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“
Starosta obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 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 schvaluje 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 členů
4. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č.
128/2000 Sb., v pozdějším znění)
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“
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha
- projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“
- smluvní strany: Obec Bořetice, 691 08 Bořetice čp. 39 a sdružení firem s názvem „Sdružení
Bořetice“
Starosta obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 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.
Hlasování:
ANO: 14 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

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“
- přednesl starosta pan František Petrásek a místostarosta Ing. Jiří Michna, viz písemná příloha
- podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecních bytů na domě čp. 488
. jedná se o byty č. 4, 7 a 8 – zde byl ukončen k 31.12.2019 nájem s nájemníky, kteří zde byli
od roku 1999
- spolufinancování obce min. ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo podání žádosti o poskytnutí podpory a schvaluje přílohu 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“, 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 podáí 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
4.c) Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bořetice č.
VPS/01/2020/TJ Sokol
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha
- Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bořetice č. VPS/01/2020/TJ Sokol, viz
písemná příloha
- smluvní strany: Obec Bořetice, 691 08 Bořetice čp. 39 a TJ Sokol Bořetice, z.s., Bořetice
čp. 39;
- výše dotace 200 000,-- Kč, poskytnutí dotace bylo schváleno na VIII. veřejném zasedání
Zastupitelstva obce Bořetice
dne 4.12.2019
Starosta obce pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Bořetice č. VPS/01/2020/TJ Sokol, uzavření této smlouvy a pověřilo starostu podpisem, viz
písemná příloha. Smluvní strany: Obec Bořetice, 691 08 Bořetice čp. 39 a TJ Sokol Bořetice,
z.s., Bořetice čp. 39;
Hlasování:
ANO:14.. členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
5. Rozprava a různé
Pan místostarosta Ing. Jiří Michna seznámil přítomné, že se dne 4. dubna 2020 bude opět
konat akce „Ukliďme Bořetice“ a poprosil přítomné o zapojení se do této akce
Pan Radomír Újezdský informoval o vysypaných koších na parkovišti v areálu sklepů Pod
Kraví horou a požádal, jestli by bylo možné, aby obec sjednala nápravu a také upozornil na
nepořádek kolem kontejneru na sklo a opět požádal obec o úklid.

Pan Václav Surman přislíbil, že se pokusí oslovit odborníky o ocenění opravy sochy Bořity,
která se zničená vlivem povětrnostních podmínek.
6. Závěr jednání
Veřejné zasedání ukončil pan starosta František Petrásek v 18: 25 hodin.

Zapsala: Jana Hluchá
František Petrásek, starosta

……………………………………..

Ing. Jiří Michna, místostarosta

…………………………………….

Jaroslav Bureš, ověřovatel zápisu

…………………………………….

Ing. Marek Polák, ověřovatel zápisu

…………………………………….

