Zápis z mimořádného IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice,
které se konalo ve středu 29. května 2019
Začátek jednání je v 18:00 hodin
Jednání svolal: starosta obce pan František Petrásek
Přítomni: 12 členů: Milan Herůfek, 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, Václav Surman
Omluveni: Mgr. Radim Šebesta, Ing. Petr Machač, Ing. Stanislav Novák
1.Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
Program jednání mimořádného IV. 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 vybudování sítě varovného a vyrozumívacího
systému a digitalizace povodňového plánu
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 pan František Petrásek se dotázal, zda má někdo návrh na doplnění bodu, nikdo se
nepřihlásil.
Starosta pan František Petrásek navrhl doplnění bodu:
4.a) Projednání zajištění vlastních zdrojů obce na akci „Bořetice – dopravní automobil
(014D241009386)“
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo
obce Bořetice schválilo program jednání mimořádného IV. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Bořetice tak, jak byl předložen, včetně 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
1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
- návrh na členy návrhové komise: Jaroslav Bureš, Ing. Marek Polák
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice zvolilo členy návrhové komise pana Jaroslava Bureše a pana Ing. Marka Poláka.
Hlasování
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
- návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Lenka Bukovská, Miroslav Náležinský
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice zvolilo ověřovateli zápisu paní Ing. Lenku Bukovskou a pana Miroslava Náležinského
Hlasování
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

3. Projednání a schválení vybudování sítě varovného a vyrozumívacího
systému a digitalizace povodňového plánu
- přednesl starosta pan František Petrásek a pan Miroslav Náležinský – viz. písemná
příloha
Nabídky na veřejný rozhlas:
Bártek rozhlasy s.r.o., Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2 ,
cenová nabídka ve výši 1 448 150,00 Kč bez DPH
Empemont s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, cenová nabídka
vevýši 1 393 900,-- Kč bez DPH
Envipartner s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno:
- Nabídka na poradenské služby za účelem získání dotace, včetně předprojektové
přípravy, administrace a podání žádosti, zpracování zadávací dokumentace a organizace
výběrového řízení a závěrečného vyhodnocení nabídková ve výši 95.000,-- Kč bez DPH
- Zpracování digitálního povodňového plánu obce – podmínka zpracování digitálního
povodňového plánu při podání žádosti o dotaci, nabídková cena ve výši 120.000,-- Kč
bez DPH
Starosta Obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 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
Starosta Obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 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
Starosta Obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 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

Starosta Obce Bořetice dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo 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
4. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č.
128/2000 Sb., v pozdějším znění)
4.a) Projednání zajištění vlastních zdrojů obce na akci „Bořetice – dopravní automobil
(014D241009386)“
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
Starosta obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 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
5.Rozprava a různé
Pan Václav Surman přednesl návrh na přebudování MŠ, z důvodu zvýšení kapacity – využít
přilehlou budovu stávajícího zdravotního střediska. S tím, že zdravotní středisko by se
přestěhovalo do domu služeb čp. 169, které by se muselo za tímto účelem také rekonstruovat.
Pan Surman řekl, že vše konzultoval na hygieně s paní Buchtovou, která neměla žádné výhrady.
Řekl, že by to bylo rozhodně ekonomičtější řešení, jak stavět novou školku ve farské zahradě.
Navíc ještě ani není jasné, jestli se obci podaří zahradu vykoupit.
Pan Radek Újezdský k tomu řekl, že je velká škoda, že když obec prodávala pozemky v areálu
„Panské“, že si tam nedala podmínku, aby developer zde vybudoval novou MŠ, obci by to
pomohlo.
O slovo se přihlásila paní Kateřina Vodáková a vznesla připomínku, že obec nemáme téměř
žádné zelené plochy a ty, které se v obci nachází, má v plánu obec zastavět. Lidé se stěhují na
venkov, aby byli blíž k přírodě a my se jí tady dobrovolně zbavujeme, tím, že ji neustále něčím
zastavujeme a pak ani naše děti si nemají kde hrát. Nad tím by se mělo zastupitelstvo zamyslet.
Paní Lenka Kuchyňková vznesla dotaz, jestli by v době prázdnin nemohlo být zpřístupněno
tréninkové hřiště pro veřejnost. Starší kluci nemají kde hrát fotbal a na fotbalové hřiště je nikdo
nepustí.
Odpověděl pan Milan Herůfek, že si myslí, že tréninkové hřiště se občas i seče, ale bude to
samý drn, a asi se to tam nebude moc vhodné pro hraní fotbalu.
Paní Kateřina Vodáková se opět přihlásila o slovo a dotázala se, jestli má obec zpracovaný plán
na ochranu klimatu. Jak jistě všichni víme tak se nyní celá planeta zabývá změnou klimatu. Jak

se k tomuto tématu postavila naše obec. Měla by mít zpracovaný plán pro dobu se šíří sucha,
nebo naopak být připravena také na bouřky, přívalové deště, záplavy.
Pan Václav Surman se opět vrátil k tématu školky. Řekl, že by ho zastupitelstvo mohlo pověřit,
aby zadal zpracování studie na přestavbu stávajících prostor mateřské školky a přilehlého
zdravotního střediska.
6. Závěr jednání
Jednání bylo ukončeno v 19:00 hodin
Zapsala: Jana Hluchá
V Bořeticích dne 29. května 2019
František Petrásek, starosta, v.r.
Ing. Jiří Michna, místostarosta, v.r.
Ing. Lenka Bukovská, ověřovatel zápisu, v.r.
Miroslav Náležinský, ověřovatel zápisu, v.r.

