
 

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Borovnice 
 
Datum konání: 16.3.2023 od 17:30 hod     

 

Přítomni:   Eva Tajbrová, Jaroslav Krátký, Jiří Stuchlík                                                                                              

Ing. Josef Bušák, Jiří Kubec 

Omluveni: 0 

Neomluveni: Eva Stránská, Martin Vočka 

    

Na zasedání je přítomno 5 zastupitelů obce – předsedající konstatuje, že zastupitelstvo obce je usnášení schopné. 

 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

            Zapisovatel:  Eva Tajbrová 

            Ověřovatelé: Jaroslav Krátký, Ing. Josef Bušák 

 

 Schválení programu: 

1) Výběr zhotovitele projektové dokumentace na stavbu ,, Dostavba vodovodu Borovnice-III. etapa“ 
2) Žádost o dotaci z KHK na pořízení projektové dokumentace na dostavbu vodovodu III. etapa 

3) Schválení smlouvy se spolkem Větrák 

4) Diskuse 

 

Hlasování: pro 5 /proti 0/ zdržel se 0. 

Návrh schválen 5 hlasy. 

 

1) Proběhlo výběrové řízení, došly obálky od 3 uchazečů. Další 2 uchazeči projevili zájem prostřednictvím emailu 

na základě výzvy zveřejněné na úřední desce. Jeden z uchazečů se již neozval a nabídku nepodal, druhý oznámil, 

že se z kapacitních důvodů nezúčastní. 

Kritéria pro posouzení nabídek: prokázání kvalifikace, profesní způsobilost, technická způsobilost (seznam 

služeb obdobného charakteru v posledních 3 letech) všichni uchazeči splnili. 

Jediným hodnotícím kritériem byla výše celkové nabídkové ceny bez DPH. 

Komise pro výběr uchazeče nabídky zhodnotila. Nejnižší nabídková cena byla od firmy IKKO-457tis. Kč. 

 

Návrh: Sepsat smlouvu s vítěznou firmou IKKO s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele 

včetně výkazu výměr a projekt pro realizaci dostavby vodního zdroje včetně souvisejících objektů, výstavbu 

vodojemu, AT stanice a vodovodních řadů v lokalitě Popluže. Dále bude zapracován řad A17 a A18 včetně 

souběžných stok S17 a S20. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. 

Hlasování: pro 5/ proti 0/ zdrželi se 0 

Návrh byl schválen 5 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

2) KHK poskytuje dotaci 70% ceny za projekty pro stavby a dostavby vodovodů a kanalizací, maximálně 

300000Kč. Administraci zajistí firma ERV.  

 

Návrh: Podat žádost o dotaci z KHK na pořízení projektové dokumentace pro dokončení stavby vodovodu III. 

etapa v maximální výši 300000Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem potřebných smluv 

Hlasování: pro 5/ proti 0/ zdrželi se 0 

Návrh byl schválen 5 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3) Se spolkem Větrák proběhlo další jednání, došlo k dohodě o procentuální úpravě odměny za prodané vstupenky. 

Spolek obdrží 30% z prodeje vstupenek. Zastupitel Ing. Bušák předložil další dvě varianty odměňování.  

a. procentuální odměna z prodeje vstupenek až po vybraných 30 tisících Kč 

b. poskytnout 30 tisíc Kč a podíl 30% ze vstupného z každého vybraného vstupného 

Návrh: varianta a) Poskytnout částku 30tisíc a podíl 30% ze vstupného až po vybrání 30 tis. 

H: pro 0 / proti 5/ zdržel se 0 

Návrh nebyl schválen 

 

Návrh: varianta  b) Zastupitelstvo schvaluje příkazní smlouvu se spolkem Větrák. Jako odměnu za služby 

uvedené ve smlouvě schvaluje poskytnout částku 30 tisíc Kč na začátku turistické sezóny a odměnu 30% ze 

vstupného od samého počátku z každého vybraného vstupného. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem 

příkazní smlouvy. 

 

Hlasování: pro 5/ proti 0/ zdržel se 0 

Návrh byl schválen 5 hlasy, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel 

file://///návrh


 

 

Diskuse: Zastupitel Josef Bušák vysvětlil, že projektová dokumentace, která na obci je ke stavbě vodovodu musí 

být vypracována nově, jinak se stavba nemůže uskutečnit. 

Starostka informovala o možnosti získání dotace z SFŽP na vodovody a kanalizace, podrobnosti ještě nejsou, ale 

termín je dán, proto musí být hotov projekt do června 2023 

.  

 Pan P. výhrady k ceně za projekt, jsou projektanti levnější, ale nemohou zakázku v tak krátkém termínu 

zpracovat. Je potřebné zapracovat do smlouvy sankce za nedodržení termínu. 

 

Zastupitel Bušák – projekt bude hotov i pro provádění stavby. Pokud obec nedostane dotaci, mohou se použít 

prostředky, které má obec v bance a dokončit vodovod bez dotace. 

 

Starostka informovala, že obec bude hradit dopravu autobusem na setkání Borovnic.  

 

Další příspěvek se týkal špatného stavu hřbitovní zdi, je nutné kontaktovat farnost. 

 

Pan Ch. – ukázka propagačního materiálu z KHK, připomínka na špatný stav komunikací mezi bytovými domy. 

 

 

Usnesení č. 4/2023 ze zasedání dne 16.3.2023 

  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 
1. Sepsat smlouvu s vítěznou firmou IKKO s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele 

včetně výkazu výměr a projekt pro realizaci dostavby vodního zdroje včetně souvisejících objektů, výstavbu 

vodojemu, AT stanice a vodovodních řadů v lokalitě Popluže. Dále bude zapracován řad A17 a A18 včetně 

souběžných stok S17 a S20 a pověřuje starostku podpisem příslušné smlouvy o dílo. 

 

2. Podat žádost o dotaci z dotačního programu KHK na pořízení projektové dokumentace pro dokončení stavby 

vodovodu III. etapa a pověřuje starostku podpisem potřebných dokumentů. 

 
3. Příkazní smlouvu se spolkem Větrák. Jako odměnu za služby uvedené ve smlouvě schvaluje poskytnout částku 

30 tisíc Kč na začátku turistické sezóny a odměnu 30% ze vstupného od samého počátku z každého vybraného 

vstupného. Zastupitelstvo pověřuje starostku podpisem příkazní smlouvy. 

 

 

Zasedání ukončeno v 18.15                                   Zapsala: 21.3.2023,  Eva Tajbrová, v.r.                                                                                                

                                                                                                                          starostka 

  

                                                                                                    

                                                                                                       

                                                                                                      

                                                                                     

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: …………………..                                  ……………………………. 
                                     Jaroslav Krátký, v.r.                                               Ing. Josef Bušák, v.r. 

                                          místostarosta 

 

   

                                                        


