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Usnesení z 28. jednání ZO Bory dne 8.4.2021 

Zastupitelstvo obce: 

I. Vzalo na vědomí: 
Usnesení č. 1/28 ZO: ZO vzalo na vědomí zahájení zasedání. 
Usnesení č. 4/28 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání RO ze dne 17.3.2021. 
Usnesení č. 5/28 ZO: ZO vzalo na vědomí usnesení z jednání ZO ze dne 25.2.2021. 
                                        
 

II. Schválilo: 
Usnesení č. 2/28 ZO: ZO schválilo ověřovatele zápisu Kotačku L. a Vávru A. 
Usnesení č. 3/28 ZO: ZO schválilo program jednání. 
Usnesení č. 6/28 ZO: ZO schválilo rozpočtové opatření č. 3/2021 ve výši 412.500, - Kč. 
Usnesení č. 7/28 ZO: ZO schválilo užití znaku obce Bory pro výrobu propagačních předmětů. 
Usnesení č. 8/28 ZO: ZO schválilo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 bez 
                                    výhrad. 
Usnesení č. 9a/28 ZO: ZO schválilo zadávací dokumentaci pro zakázku „Stavební úpravy a přístavba 
                                      výtahu k víceúčelové budově Bory“. 
Usnesení č. 9b/28 ZO: ZO schválilo smlouvu o dílo na zakázku „Stavební úpravy a přístavba 
                                      výtahu k víceúčelové budově Bory“ s doplněním bodu o fakturaci po měsících 
                                      a s dodatkem, že akce se bude realizovat pouze při obdržení dotace. 
Usnesení č. 9c/28 ZO: ZO schválilo zadávací dokumentaci zakázky „VUB Bory-osobní výtah“. 
Usnesení č. 9d/28 ZO: ZO schválilo smlouvu o dílo na výrobu, dodávku a montáž osobního výtahu 
                                      s úpravou fakturace: 90 % ceny po předání díla a 10 % ceny po 14 dnech jako 
                                      pozastávku. 
Usnesení č. 10a/28 ZO: ZO schválilo doplnění do zadávací dokumentace novostavba a rekonstrukce  
                                        chodníků v obci Bory kritéria pro výběr dodavatele stavby cena a reference do 
                                        2.000.000, - Kč. 
Usnesení č. 10b/28 ZO: ZO schválilo smlouvu o dílo pro novostavbu a rekonstrukci chodníků v obci 
                                        Bory s doplněním bodu, že akce se bude realizovat pouze při obdržení dotace. 
Usnesení č. 11/28 ZO: ZO schválilo poskytnutí dotace ve výši 5.000, - Kč pro Portimo-ranou péči. 
Usnesení č. 12a/28 ZO: ZO schválilo napojení lokality Na Sádkách s Hraničkami protlakem. 
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III. Jmenovalo: 
Usnesení č. 9e/ZO: ZO jmenovalo členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro 
                                 výběrové řízení akce „Stavební úpravy a přístavba výtahu k víceúčelové 
                                 budově Bory“ ve složení: Ing. Dostálová Lucie, Viliš Petr  
                                 a Vala Marian, náhradník Ing. Vaněk Jiří.  
Usnesení č. 10c/ZO: ZO jmenovalo členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
                                   pro výběrové řízení novostavba a rekonstrukce chodníků v obci Bory ve 
                                   složení: Ing. Vaněk Jiří, Ing. Dostálová Lucie, Vávra Pavel.  
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……………………………                  ……………………………………. 
Pavel Vávra-místostarosta    Ing. Lucie Dostálová-starostka 


