
Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Bořetice konaného dne 5.4.2005 

Začátek jednání: v 19.15 hodin 

Přítomni:  Miroslav Grůza, Bc. Alena Újezdská, Ing. Lenka 
Bukovská, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, 
Václav Surman, Ing. Pavel Odstrčil, Marie Vyhňáková, Milan 
Herůfek 

20:05 hodin Václav Kadlec 

Omluveni: JUDr. Jana Zemánková, Jana Grégrová, Jaroslav 
Procházka, Ing. Stanislav Novák 

Hosté:  

Ing. Miroslav Hanzlíček, vedoucí Odboru životního prostředí, 
MěÚ Hustopeče 

Drahoslav Chudoba, zástupce firmy Dabona, s.r.o., Rychnov nad 
Kněžnou 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu 
jednání 

� přednesl Václav Petrásek 

Program jednání: 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu 
jednání)  

2. Volba ověřovatelů zápisu  
3. Budování “Čističky odpadních vod a kanalizace v obci 

Bořetice”  
4. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 

zákona 128/2000 Sb. v pozdějším znění)  
5. Rozprava různé  
6. Konec jednání 
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Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, 
aby byl schválen program mimořádné veřejného jednání 
Zastupitelstva obce Bořetice tak, jak jej přednesl starosta obce. 

Hlasování: 

ANO: 10 členů 

Ne: 0 

Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 10 hlasy program 
mimořádného veřejného zasedání Zastupitestva obce Bořetice 
tak, jak jej p řednesl pan starosta Václav Petrásek. 

1. Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: Bc. Alena Újezdská, Ing. Pavel Odstrčil 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo 
souhlasí, aby ověřovateli zápisu z mimořádného veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Bořetice byli zvoleni Bc. Alena 
Újezdská, Ing. Pavel Odstrčil 

Hlasování: 

ANO: 9 členů – Miroslav Grůza, Ing. Lenka Bukovská, Václav 
Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav 
Surman, Ing. Pavel Odstrčil, Marie Vyhňáková, Milan Herůfek 

NE  

Zdržel se: 1 člen – Bc. Alena Újezdská 

Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo 9 hlasy ověřovateli 
zápisu z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva 
obce Bořetice Bc. Alenu Újezdskou a Ing. Pavla Odstrčila. 

2. Budování “Čističky odpadní vod a kanalizace” v obci 
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Bořetice 

� pan starosta Václav Petrásek předává slovo panu Václavu 
Surmanovi  

� pan Václav Surman: předkládá “časový plán akce “Budování 
Čističky odpadních vod a kanalizace v obci Bořetice” a 
“Mandátní smlouvu s firmou Dabona, s.r.o., Rychnov nad 
Kněžnou  

� informuje o tom, že je podána žádost na Krajský úřad 
Jihomoravského kraje o dotaci na “Zhotovení projektové 
dokumentace na stavbu kanalizace a ČOV v obci Bořetice” 

Pan Václav Surman předává slovo panu Drhomíru Chudobovi, 
firma Dabona, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou. 

p. Drahomír Chudoba: vysvětluje časový plán akce pro obec 
Bořetice. 

p. starosta Václav Petrásek se táže na cenu ČOV a kanalizace pro 
obec Bořetice, v materiálech je uvedena cena cca 55.000.000,--. 
Dle informací – obec Zaječí cca 70.000.000,-- a Velké Němčice 
cca Kč 65.000.000,-- . 

p. Drahomír Chudoba: Dle projektové dokumentace bude cena 
stavby pro obec Bořetice cca Kč 55.000.000,--. 

Ing. Miroslav Hanzlíček, vedoucí Odboru životního prostředí na 
MěÚ Hustopeče: Cena Kč 55.000.000,-- je střízlivý odhad. 

Václav Petrásek, starosta obce: Co nás v současné době nutí do 
projektu čističky odpadních vod a kanalizace? 

Ing. Miroslav Hanzlíček: Z hlediska legislativy od 1.1.2002 
vstoupil v platnost zákon č. 274/2001 Sb., který v § 3nebo 4 ukládá 
za povinnost krajům vypracovat plán rozvoje vodovodů a 
kanalizace, který musí být schválen na dobu nejvíce 10 let; 
Evropská směrnice 2000/60/ES – závazná směrnice rozvoje 
vodního plánování; nařízení vlády 61/2001 Sb.; obec Bořetice má 
požádáno do roku 2010 o výjimku. 
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ve 20:05 hodin přichází Ing. Václav Kadlec 

Ing. Miroslav Hanzlíček dále seznamuje s problematikou týkající 
se výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod. 

Návrh Ing. Kadlece: Zadat výběrové řízení na cenu projektu pro 
územní řízení, a dále posečkat na rozhodnutí o dotaci z krajského 
úřadu. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, že obec Bořetice zadá výběrové řízení na cenu projektu pro 
územní řízení, a dále posečká na rozhodnutí o dotaci 
z Jihomoravského krajského úřadu. 

  

Hlasování: ANO: 11 

Ne: 0 

Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 11 hlasy zadat výběrové 
řízení na cenu projektu pro územní řízení a dále posečkat na 
rozhodnutí o dotaci z Jihomoravského krajského úřadu. 

  

Mandátní smlouva 

� návrh mandátní smlouvy s firmou Dabona, s.r.o., Rychnov nad 
Kněžnou  

� cena na rok 2005 Kč 5.000,--  
� zapracovat dodatek do bodu 4, že se bude platit za jednotlivé 
činnosti až po uskutečnění jednotlivých činností 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s uzavřením 
mandátní smlouvy mezi obcí Bořetice a firmou Dabona, s.r.o., 
Rychnov nad Kněžnou tak, jak byla předložena včetně zapracování 
dodatku do bodu 4, že úhrada bude provedena za jednotlivé 

Stránka č. 4 z 5Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného ...

14.1.2008file://G:\Bořetice - zastupitelstva\Zastup. 2005\Zapis zo duben 2005 www.htm



činnosti až po uskutečnění jednotlivých činností. 

Hlasování: 

ANO: 11 členů 

Ne: 0 

Zdrželi se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s uzavřením mandátní 
smlouvy mezi obcí Bořetice a firmou Dabona, s.r.o., Rychnov 
nad Kněžnou tak, jak byla předložena včetně zapracování 
dodatku do bodu 4, že úhrada bude provedena za jednotlivé 
činnosti až po uskutečnění jednotlivých činností. 

  

  

Konec jednání: 20:50 hodin 

Zapsala: Jana Hluchá  

Václav Petrásek, starosta obce ....................................................... 

Ing. Lenka Bukovská, zástupce 
starosty .............................................. 

Bc. Alena Újezdská, ověřovatel 
zápisu ............................................... 

Ing. Pavel Odstrčil, ověřovatel 
zápisu ................................................. 
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