
Pozvánka na XVIII. veřejné zasedání  Zastupitelstva obce   

Bořetice, které se uskuteční v úterý 19. září 2017  
 

Začátek jednání:  v 19:00 hodin, 

Jednání svolává:  starosta obce pan František Petrásek 
 

Program jednání XVIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice,  

které se bude konat v úterý 19. září 2017 
 

1.   Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 

2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3.   Zprávy z jednání Rady obce Bořetice od posledního zasedání a  

      informace rady 

4.   Kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání ZO 

5.   Zprávy z jednání komisí a výborů 

6.   Interpelace, náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice 

7.  Projednání a schválení zveřejnění záměru:  

     a) prodeje pozemku p.č.  2498/6, o výměře 129 m2, k.ú. Bořetice  

     u Hustopečí,  

     b) prodeje části pozemku p.č. 133/13, o výměře cca 120 m2, v  k.ú. Bořetice  

     u Hustopečí, 

     c) prodeje části pozemku p.č. 133/1, o výměře cca 120 m2, v  k.ú. Bořetice  

     u Hustopečí, 

 8. Projednání a schválení prodeje pozemků: 

     a) prodeje pozemku p.č.  st. 1042, o výměře 16 m2, k.ú. Bořetice  

     u Hustopečí, 

     b) prodeje pozemku p.č. 4260/4,  o výměře  6 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

     c) prodeje části pozemku p.č. 133/13, k.ú. Bořetice u Hustopečí, za domem 

     čp. 92 

     d) prodeje části pozemku p.č. 133/13, k.ú. Bořetice u Hustopečí, za domem 

     čp. 178 

     e) prodeje části pozemku p.č. 133/13, k.ú. Bořetice u Hustopečí, za domem 

     čp. 448 

     f) prodeje části pozemku p.č. 133/1, k.ú. Bořetice u Hustopečí  

     g) prodeje části pozemku p.č. 2584/2, k.ú. Bořetice u Hustopečí  

     h) prodej pozemků p.č. 1183/6 a p.č. 1183/87, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

9. Projednání a schválení výkupu pozemků: p.č. 1630/48, p.č. 1630/16, p.č. 

    1627/1, p.č.  1627/2, p.č. 1618/2, 1618/21, p.č. 1618/23, p.č. 1618/25, p.č.  

    1618/13, vše k.ú. Bořetice u Hustopečí 

10. Projednání žádostí a schválení zařazení do Změny č. 2 územního plánu  

      obce Bořetice 

11. Seznámení se statický posudkem rodinného domku čp. 204 

12. Projednání Smlouvy o právu k provedení stavby, žadatel: Jiří Fridrich,  

      Němčičky 274 – schválení smlouvy 



13. Projednání a schválení znění smlouvy, uzavření smlouvy a podpis  

      Smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330040102/006, žadatel: 

      E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice, 

14. Projednání a schválení Směrnice o provedení inventury v roce 2017 

       včetně přílohy 

15.  Projednání a schválení finančního příspěvku firmě Kordis JMK, Brno  

       - financování systému IDS Jmk na rok 2018  

16. Projednání a schválení pověření Finančního výboru provedením kontroly 

      hospodaření v Základní škole a Mateřské škole Bořetice, okres Břeclav, 

      příspěvková organizace, za rok 2017 a provedením kontroly 

      poskytnutých dotací za rok 2017 

17. Projednání a schválení Rozpočtového opatření Obce Bořetice 3/2017 

18.  Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č.  

      128/2000 Sb.,  v pozdějším znění 

19. Závěr jednání 
 

 

V Bořeticích  dne  29.8.2017 

 

 
 

                                                                     František  Petrásek, starosta  

                                                                                                 v.r. 
 

 

 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  29. srpna 2017 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:  29. srpna 2017 

 

Sňato z úřední desky dne:  ………………. 

 

Sňato z elektronické úřední desky dne: ………………………… 

 

 


