
U s n e s e n í  

z XIX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného 

dne 12.12.2017 Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí:  

Ad 3.) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného 

zasedání Zastupitelstva obce Bořetice   

Ad 4.) zprávu o plnění usnesení z posledního veřejného zasedání  

Zastupitelstva obce Bořetice  

Ad 5.) zprávy  z jednání Finančího výboru Obce Bořetice  

Ad 18.a.)  Rozpočtové opatření č. 4/2017 Obce Bořetice, schválené  

Radou obce Bořetice dne 4.12.2017, viz. písemná příloha  

  

Ad 23.) Kulturní kalendář Obce Bořetice na rok 2018  

  

Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo:  

Ad 2.) Návrhovou  komisi: JUDr. Jana Zemánková, Mgr. Radim 

Šebesta  

           Ověřovatele zápisu: Václav Petrásek, Václav Surman  

Hlasování:  

ANO: 12 členů   NE: 0 členů            Zdrželo se: 1 člen  

Zastupitelstvo obce  Bořetice schvaluje:  

Ad l) program jednání včetně navržených změn - doplnění bodů:  

24.a) Projednání a schválení znění smlouvy a podpisu smlouvy 

„Smlouva o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve 

vlastnictví ČR“  

24.b) Projednání a schválení dokumentu „Místní akční plán vzdělávání 

do roku 2023 pro ORP Hustopeče“  

24.c) Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na akci 

“Modernizace VO – Efekt 2018“ Hlasování:  

ANO: 13 členů   NE: 0 členů            Zdrželo se: 0 členů  



Ad 7.a) schválilo zveřejnění záměru prodej části pozemku p.č. 2584/1,        

o výměře cca 60 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí, v ulici „Jerycho“. Dále 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo výkup části pozemku p.č.  4747 

a p.č.  4748,  v k.ú. Bořetice u Hustopečí, v ulici „Jerycho“ – od 

soukromého vlastníka ………………………………….,  o výměře cca  

60 m2, za cenu 25,-- Kč za 1 m2.  Na výkup a prodej je nutné zpracovat 

geometrický plán, který nechá zpracovat na vlastní náklady soukromý 

vlastník.  Každý z kupujících uhradí veškeré náklady spojené s 

převodem pozemků (tzn. návrh na vklad, poplatek za sepsání kupní 

smlouvy, ověření podpisů) a daň z nabytí vznikne-li obci daňová 

povinnost. Při provádění geometrického zaměření musí být přítomen 

pověřený zástupce obce  Hlasování:  

ANO: 13 členů   NE: 0 členů           Zdrželo se: 0 členů  

Ad 8.a) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2484/1, v k.ú 

Bořetice u Hustopečí, zastavěného stavbou šrotovny; schválilo 

zveřejnění prodeje stavby šrotovny a schválilo zveřejnění prodeje 

pozemku p.č. 1636/44, o výměře 17 m2, vše v k.ú Bořetice u 

Hustopečí.  

Hlasování:  

ANO: 10  členů     Ne: 3 členové       Zdrželo se: 0 členů  

Ad 9.a) schválilo prodej části pozemku p.č. 2498/6, o výměře dle 

geometrického plánu ,  za cenu  25,-- Kč za 1 m2 , k.ú Bořetice u 

Hustopečí, panu ………………………….. 461, a to část bez asfaltové 

plochy pouze plocha zeleně, za podmínky, že kupující zajistí a uhradí 

zpracování geometrického plánu a uhradí veškeré náklady spojené s 

převodem pozemku (tzn. zpracování geometrického plánu, poplatek za 

vydání souhlasu s dělením pozemku, poplatek za návrh na vklad,  

poplatek za sepsání kupní smlouvy, ověření podpisu) a daň z nabytí 

vznikne-li obci daňová povinnost. Při provádění zaměření pozemku  

musí být přítomen pověřený zástupce Obce Bořetice Hlasování:  

ANO: 13 členů     Ne: 0 členů             Zdržel se: 0 členů  



  

Ad 9.b) schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 133/13, 

k.ú. Bořetice u Hustopečí, a to konkrétně nově vzniklý pozemek p.č. 

133/180, o výměře 124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, 

dle Geometrického plánu č. 1180-106/2017, zpracovaného Ing. Marií  

Osičkovou, Velké Bílovice  Hlasování:  

ANO: 13 členů    Ne: 0 členů          Zdržel se: 0 členů  

Ad 9.c) schválilo prodej části pozemku p.č. 133/1, k.ú. Bořetice u  

Hustopečí, o výměře cca 120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, za cenu   

25,-- Kč /m2, panu ………………., za podmínky, že kupující uhradí 

veškeré náklady spojené s převodem pozemku (tzn. zpracování 

geometrického plánu, poplatek za návrh na vklad, poplatek za sepsání 

kupní smlouvy, poplatek za vydání souhlasu s dělením pozemku, 

ověření podpisu) a daň z nabytí vznikne-li obci daňová povinnost. Při 

zaměřování části pozemku musí být přítomen pověřený zástupce obce.  

Hlasování:  

ANO: 13 členů    Ne:  0 členů       Zdržel se: 0 členů  

Ad 9.d) schválilo prodej pozemku p.č. st. 1042, k.ú. Bořetice u 

Hustopečí, o výměře 16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 

za cenu    100,-- Kč /m2, panu………………., panu ……….. ………… 

a paní ……………….., každému 1/3, za podmínky, že kupující uhradí 

veškeré náklady spojené s převodem pozemku (tzn. poplatek za návrh 

na vklad, poplatek za sepsání kupní smlouvy, ověření podpisů) a daň z 

nabytí vznikne-li obci daňová povinnost.  

Hlasování:  

ANO: 13 členů   Ne: 0 členů         Zdržel se: 0 členů  

Ad 9.e) schválilo prodej části pozemku p.č. 133/13, o výměře cca 65 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, k.ú.  Bořetice u Hustopečí, který je za 

pozemkem p.č. st . 1/2, domu č.p. 178,  za cenu  25,-- Kč /m2, panu  

………., za podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady spojené  



s převodem pozemku (tzn. zpracování geometrického plánu, poplatek 

za návrh na vklad,  poplatek za sepsání kupní smlouvy, poplatek za 

vydání souhlasu s dělením pozemku, ověření podpisu) a daň z nabytí 

vznikne-li obci daňová povinnost. Při zaměřování části pozemku musí 

být přítomen pověřený zástupce obce.  

Hlasování:  

ANO: 13 členů     Ne: 0 členů        Zdržel se: 0 členů  

Ad 9. f) schválilo prodej pozemku p.č. 1183/6, o výměře  1 822 m2,  

druh pozemku: ostatní plocha,  za cenu 315,-- Kč /m2,  a prodej  

pozemku  p.č. 1183/87, o výměře 101 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, za cenu 315,-- Kč /m2,  vše v k.ú. Bořetice u Hustopečí, panu   

…………….., za podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady 

spojené s převodem pozemků (poplatek za návrh na vklad, poplatek za 

sepsání kupní smlouvy, ověření podpisu) a daň z nabytí vznikne-li obci 

daňová povinnost.  

Hlasování:  

ANO: 13 členů     Ne: 0 členů         Zdržel se: 0 členů  

Ad 10.) schválilo znění smlouvy, uzavření smlouvy a podpis smlouvy 

„Smlouvy o právu k provedení stavby“ - vybudování nájezdu na 

pozemku p.č. 4700, k.ú. Bořetice u Hustopečí, účastnici: Obec 

Bořetice 691 08  Bořetice čp. 39 a …………, s tím, že v bodě V. této 

smlouvy bude změněna původní věta  „Dále se stavebník zavazuje, že 

po skončení prací uvede nemovitost (pozemky) do původního stavu na 

vlastní náklady“ následovně: „Dále se stavebník zavazuje, že po 

skončení prací uvede okolí dotčeného pozemku  do původního stavu 

na vlastní náklady“, viz. písemná příloha Hlasování:  

ANO: 13 členů     Ne: 0 členů     Zdržel se: 0 členů  

Ad 11.) schválilo zařazení změn do Změny č.2 územního plánu Obce 

Bořetice týkající se pozemků p.č. 1598/39, p.č. 1598/40, p.č. 1598/148 



a p.č. 1598/147, v k.ú. Bořetice u Hustopečí,  změna: využití pro 

výstavbu rodinných domů, žadatel ……….; a dále schválilo zařazení 

změny do Změny č.2 územního plánu Obce Bořetice týkající se 

pozemku p.č. st. 813, k.ú. Bořetice u Hustopečí, změna regulativu  u 

stávající plochy výroby a skladování – výroba drobná - doplnění funkce 

bydlení, žadatel: …………….    

Hlasování:  

ANO: 13 členů     Ne: 0 členů        Zdržel se: 0 členů  

Ad 12.) schválilo znění smlouvy, uzavření smlouvy a podpis smlouvy  

„Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bořetice č. 

VPS/01/2017/ TJ Sokol“,  účastníci smlouvy: Obec Bořetice, 691 08   

Bořetice čp. 39 a TJ Sokol Bořetice z. s., se sídlem 691 08 Bořetice čp. 

39 – viz. písemná příloha  

Hlasování:  

ANO: 13 členů     Ne: 0 členů      Zdržel se: 0 členů  

Ad 14.) schválilo znění, uzavření a podpis „Dodatku č. 2, ke smlouvě           

o výpůjčce, uzavřené dne 13.9.2005“,  účastníci Obec Bořetice a 

Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková 

organizace, viz. písemná příloha Hlasování:  

ANO: 13 členů   Ne: 0 členů     Zdržel se: 0 členů  

Ad 15.) schválilo „Program rozvoje obce Bořetice na roky 2018 až 

2023“ s tím, že v něm bude provedena oprava dle vznesených 

připomínek,  viz. písemná příloha Hlasování:  

ANO: 13 členů     Ne: 0 členů     Zdržel se: 0 členů  

Ad 16. ) schválilo uzavření DPP s p. ……………………… na funkci 

kronikáře pro rok 2018 sběr, třídění a  zpracování dat, bez přepisování 

textu do vázané knihy)  

  



Ad 17.) schválilo neuvolněným funkcionářů za výkon funkce měsíční 

odměny  dle nařízení vlády č. 318 ze dne 11.9.2017)  v následujících 

částkách:  

  

Funkce  Schválená výše měsíční odměny v Kč  

Neuvolněný 

místostarosta obce 

Bořetice  

15 000,-- Kč   

Neuvolněný člen  

Rady obce Bořetice  

 2 020,-- Kč   

Neuvolněný člen  

Zastupitelstva obce  

Bořetice   

   550,-- Kč  

Předseda komise 

nebo  výboru  

1 740,-- Kč  

Člen výboru 

zastupitelstva, 

komise rady, 

zvláštního orgánu  

---  

s platností od 1.1.2018, s tím, že při souběhu funkcí náleží odměna 

pouze jedna, a to ta vyšší. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 

mandát člena zastupitelstva obce, bude odměna poskytována ode dne 

složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 

bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.   

Hlasování:  

ANO: 13 členů     Ne: 0 členů        Zdržel se:  0 členů  

Ad 18.b.) schválilo Rozpočtové opatření Obce Bořetice  č. 5/2017 ve 

výši 1 083 500,-- Kč na straně příjmů i výdajů s tím, že bude navýšena 



strana příjmů i výdajů o částku ve výši 8 400,-- Kč (dotace pro JSDH) 

– viz. písemná  příloha   Hlasování:  

ANO: 13 členů   Ne:  0 členů       Zdržel se: 0 členů  

  

Ad 19.) schválilo zplnomocnění Rady obce Bořetice v následujícím 

znění: Zastupitelstvo obce Bořetice, zplnomocňuje Radu obce Bořetice 

ke schválení Rozpočtového opatření č. 6/2017 Obce Bořetice v plném 

rozsahu s tím, že schválené rozpočtové opatření bude předloženo na 

dalším zasedání Zastupitelstvu obce Bořetice k informaci.   

Hlasování:  

ANO:  13 členů   Ne:  0 členů    Zdržel se: 0 členů  

Ad 20.)   schválilo Rozpočet Obce Bořetice na rok 2018, v paragrafové 

formě, následovně: částka na straně příjmů 18 669 800,-- Kč, 

financování: zůstatek z roku 2017 ve výši 15 300 000,-- Kč a  na straně 

výdajů ve výši 22 697 600,--   Kč, splátky úvěrů 116 300,-- Kč, tj. 

celkem 22 813 900,-- Kč   

Hlasování:  

ANO: 12 členů   Ne: 1 člen        Zdržel se: 0 členů  

Ad  21.) schválilo Rozpočtový výhled Obce Bořetice na rok 2019 – 

2020 tak, jak byl předložen, viz. písemná příloha Hlasování:  

ANO: 12 členů      Ne: 0 členů        Zdržel se: 1 člen  

Ad 22.) schválilo Plán práce orgánů Obce Bořetice na rok 2018 tak, jak 

byl přednesen, viz. písemná příloha Hlasování:  

ANO: 13 členů     Ne: 0 členů         Zdržel se: 0  členů  

Ad 24.a) schválilo znění smlouvy, uzavření smlouvy a podpis smlouvy 

„Smlouvy o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemku ve 

vlastnictví ČR – ÚZSVM SŘ 042/17 Ab“, účastníci smlouvy Obec 

Bořetice, se sídlem 691 08  Bořetice čp. 39 a Česká republika – Úřad 



pro zastupování státu ve věcech majetkových – viz. písemná příloha. 

Hlasování:  

ANO: 13 členů     Ne:  0 členů        Zdržel se: 0 členů  

Ad 24.b) schválilo dokument „Místní akční plán vzdělávání do roku 

2023 pro ORP Hustopeče“, zpracovaný v rámci projektu  Místní akční 

plán vzdělávání  na území ORP Hustopeče, registrační  číslo projektu 

CZ02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002999  

Hlasování:  

ANO: 13 členů     Ne: 0 členů        Zdržel se: 0 členů  

Ad 24.c) Zastupitelstvo obce Bořetice po projednání bere na vědomí a 

souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci dotačního 

titulu s názvem „Státní program EFEKT 2018“, podpora Ministerstva 

průmyslu a obchodu a dále souhlasí s realizací akce po načerpání 

dotace. Dále pověřuje pana Ing. ……………….. k vypracování žádosti 

o dotaci, zpracování projektové dokumentace, zpracování 

energetického posudku a generelu VO dle ČSN, včetně podání žádosti 

o dotaci, za odměnu dle přiloženého rozpočtu, viz. písemná příloha.  

Hlasování:  

ANO: 11 členů     Ne:  1 člen       Zdržel se: 1 člen Zastupitelstvo 

obce Bořetice stáhlo z programu jednání   

Ad 13.) schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Bořetice  - „Obecně 

závazná vyhláška č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů“ Hlasování:  

ANO: 13 členů   Ne:  0 členů       Zdržel se: 0 členů  

V Bořeticích   12. prosince 2017                 otisk úředního razítka       

  
František Petrásek, starosta, v.r.  

  

Ing. Lenka Bukovská, místostarosta, v.r.  



  

 JUDr. Jana Zemánková, člen  návrhové komise, v.r.  

                  

Mgr. Radim Šebesta, člen návrhové komise, v.r.                  

  

Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2017  

  

Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: 15.12.2017  

  

Sňato z úřední desky dne:  

  

Sňato z elektronické úřední desky dne:  

  

  

  


