
Pozvánka na XXII. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, 
které se uskuteční v úterý 21. září začátek jednání je v 19 hodin, 

jednání svolává pan starosta Václav Surman 
 

Program jednání XXII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice,  
které se bude konat v úterý 21. září 2010 

Začátek zasedání je v 19.00  hodin. 
 

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 výborů a komisí 
6.  Interpelace, náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice 
7.  Prodeje nemovitostí: 
      a) Blanka a Ladislav Pazderkovi, Bořetice čp. 269 – schválení prodeje  
          pozemku p.č. st. 1124, k.ú. Bořetice , o výměře 1 m2 

8.   Revokace usnesení z X. veřejného zasedání  konaného dne 2008 – vykoupení  
      pozemků p.č. 2677/1 a 2677/2, oba k.ú Bořetice 
9.  Schválení pronájmu bytů na domě čp. 488 v Bořeticích  

a) Lib ěna a Stanislav Barvíkovi, Bořetice čp. 488 –  schválení nové nájemní smlouvy 
na byt č. 7  

      b)  Petra Natálie Paštiková, Bořetice čp. 488  - schválení nové nájemní smlouvy na  
 byt č. 8 

c) Jana Hluchá, Bořetice čp. 488 – schválení nové nájemní smlouvy na byt č. 10 
10. Změna č. 5 ÚP Bořetice   
11. Humanitární pomoc zaplaveným obcí při povodních v roce 2010  - schválení pomoci 
12.Schválení přijetí dotace od Jihomoravského kraje, Odboru regionálního rozvoje,  
v rámci dotačního programu „Podpora vinařství a vinohradnictví“ pro rok 2010 na 
realizaci  akci „10. ročník Běhu za bořetickým burčákem“  
13. Rozpočtové opatření č. 4/2010  
14. Schválení zhotovitele stavby veřejného osvětlení na průtahu obcí  
14. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č. 128/2000 Sb., 
v pozdějším znění 
15. Rozprava a různé 
16. Závěr jednání 

 
 
V Bořeticích 13. září 2010                             Václav Surman 
              starosta 

 
 
 
 
 
 

 


