
U s n e s e n í 

z XVII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Bořetice konaného dne 27. června 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.) zprávu z jednání komisí a výborů: nebyly předneseny 
 

Ad 8.b) informace týkající se prodeje pozemků p.č. 1183/6 a 1183/87, 

k.ú. Bořetice u Hustopečí 

Ad 10.a) návrh na zařazení do Změny č. 2 Územního plánu obce 

Bořetice, změnu žadatele ……………………………,  vybudování 

vinařství na pozemcích p.č. 1579/69, p.č. p.č. 1579/70,      p.č. 

1579/71, p.č. 1579/13 a p.č. 1579/14, vše v k.ú. Bořetice u Hustopečí 
 

Ad 10.b) návrh na zařazení do  návrhu Změny č.2 Územního plánu obce 

Bořetice, změnu žadatele ………………………….., změna p.č.  

4164/4 a p.č. 4164/3, k.ú, Bořetice u Hustopečí, z plochy ZV na plochu 

určenou ke stavbě budovy – provozovny, degustační místnosti, skladu 

apod. 

Ad 10.c) návrh na zařazení do návrhu Změny č.2 Územního plánu obce 

Bořetice, rozšíření plochy obou rybníků. 

Ad 11.a) bere na vědomí zpracování a pořízení projektové dokumentace 

pro územní a stavební řízení pro novou ulici Za humny II včetně 

podporovaného bydlení a požaduje vypracování ještě alespoň dvou 

nabídek. 

Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo: 

Ad 2.) Návrhovou  komisi: Jaroslav Bureš, Miroslav Náležinský 

           Ověřovatele zápisu:  Ing. Jaroslav Grůza, Ing. Marek Polák 

Zastupitelstvo obce Bořetice schvaluje: 

Ad l.) program jednání s navrženými změnami - doplnění bodů: 



7.g) Projednání a schválení zveřejnění prodeje části pozemku p.č. 

2584/2,  

        k.ú., Bořetice u Hustopečí  

9.a) Projednání a schválení výkupu pozemku p.č. 2584/33,  o výměře 

        11 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí, od paní ………………………  

11.a) Projednání a schválení zpracování a pořízení projektové  

         dokumentace pro stavební řízení pro novou ulici Za humny II 

11.c) Projednání a schválení zařazení návrhu rozšíření plochy rybníků  

         do Změny č.2 ÚP Bořetice 

19.a) Projednání a schválení : Stanovy – Dodatek č. 1 Svazek obcí  

         Mikroregion Hustopeče, se sídlem Dukelské náměstí 2/2, 

Hustopeče 

     b) Projednání a schválení znění, uzavření, a podpisu Smlouvy 

         o poskytnutí dotace z rozpočtu  Jihomoravského kraje, č.  

          045329/17/OKH  

      c) projednání a schválení znění, uzavření a podpisu Smlouvy  

         o bezúplatném převodu vlastnického práva k pozemku p.č. 4451,  

         k.ú. Bořetice u Hustopečí 

Ad 7.a) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st. 1042, o výměře            

16 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Bořetice                      

u Hustopečí. 

Ad 7.b) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 4260/4, o výměře 6 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí. 

Ad  7.c) zveřejnění záměru prodeje části  pozemku p.č. 133/13, o 

výměře cca 120 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Bořetice u 

Hustopečí, za domem Bořetice čp. 92. 

Ad 7.d) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. st. 133/13, o 

výměře cca 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Bořetice u 

Hustopečí, za domem Bořetice čp. 178. 



Ad 7.e) zveřejnění záměru prodeje části  pozemku p.č.  133/13, o 

výměře cca 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Bořetice u 

Hustopečí, před domem Bořetice čp. 448. 

Ad. 7.f) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 133/1, o výměře 

cca 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Bořetice  u Hustopečí a 

dále schválilo výkup části pozemku p.č. 2623/2, k.ú. Bořetice u 

Hustopečí, o výměře cca 18 m2, druh pozemku: orná půda, za cenu      

25,-- Kč za 1 m2, od soukromých vlastníků, s tím, že kupující Obec 

Bořetice bude hradit veškeré poplatky spojené s prodejem nemovitosti. 

Při zaměřování části pozemku musí být přítomen zástupce Obce 

Bořetice 
 

Ad 7.g) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2584/2,  o 

výměře 133 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Bořetice u 

Hustopečí.  

Ad. 8.a) prodej pozemku p.č.  4286/1, o výměře 16 m2, k.ú. Bořetice u 

Hustopečí, druh pozemku: ostatní plocha, dle geometrického plánu 

číslo 1153-84/2017, který vyhotovil Alecsz, s.r.o., Ing. Tomáš Knápek 

Hustopeče, paní ………… a paní ……………, každé ideální polovinu, 

za cenu    25,--  Kč  za 1 m2  dle platného ceníku. Kupující bude hradit 

veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti (vyhotovení 

geometrického plánu, poplatek za vydání souhlasu s dělením pozemku, 

sepsání kupní smlouvy, poplatek za návrh na vklad, ověření podpisů). 

Při zaměřování části pozemku byl přítomen zástupce Obce Bořetice. 

Ad 9.) výkup pozemku p.č. 2585/8, o výměře 33 m2,  a p.č. 2585/9,         

o výměře 2 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí, od SŽDC, Praha 1, za cenu  

celkem 5 700,-- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem 

nemovitostí hradí kupující Obec Bořetice a dále schválilo znění kupní 

smlouvy, uzavření kupní smlouvy a podpis kupní smlouvy na výše 

uvedené pozemky tak, jak byla předložena – viz. písemná příloha. 

Ad 9.a)  výkup části pozemku p.č. 2584/33 , o výměře 11 m2,  druh 

pozemku: zahrada, k.ú. Bořetice u Hustopečí, za cenu  celkem  25,-- 

Kč za 1 m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti 

hradí kupující Obec Bořetice. 



Ad 11.) zpracování a pořízení projektové dokumentace „Bořetice – 

Kraví hora, vodovod II. etapa“ za celkovou cenu dle cenové nabídky ve 

výši 64.000,-- Kč, dodavatel: Projekce inženýrských sítí s.r.o., Za 

Bankou 3473/4, Břeclav. 

Ad 13.) účetní uzávěrku Obce Bořetice za rok 2016 včetně příloh: 

a) Rozvahy 

b) Výkaz zisku a ztráty 

c) Přílohy 

d) Roční zprávy o provedení finanční kontroly 

e) Zprávy veřejnosprávní kontroly přijté dotace, v případě, že tato je 

k datu schválení účetní závěrky k dispozicí 

f) Zpráva z přezkumu hospodaření 

g) Inventarizační zprávu 

h) Doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. O 

doplňující informace, které budou součástí schvalované účetní 

závěrky pořádá schvalující orgán předem. 

Ad 14.) Závěrečný účet Obce Bořetice za rok 2016 vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením s výhradou a přijala tato nápravná opatření 

ke zjištěným nedostatkům při přezkoumání hospodaření obce: ukládá 

starostovi, aby zajistil dodržování lhůt při zveřejňování návrhů, záměrů, 

smluv a usnesení na úředních deskách;  aby zajistil, aby Obec Bořetice 

prováděla veřejnosprávní kontroly poskytnutých dotací; aby zajistil, 

správné provádění inventarizací majetku Obce Bořetice. 
 

Ad 15.) doplnění usnesení k bodu č. 18 z XVI. veřejného zasedání ZO 

Bořetice, konaného dne 11.4.2017, o část věty: „…… a schvaluje 

převést finanční částku 1 429,57  Kč do Rezervního fondu“. Nové 

usnesení bude znít následovně: Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 

účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Bořetice, okres 

Břeclav, příspěvkové organizace za rok 2016 a schválilo hospodářský 

výsledek Základní školy a Mateřské školy Bořetice, okres Břeclav, 

příspěvková organizace za rok 2016 ve výši + 1 429,57 Kč a schvaluje 

převést finanční částku 1 429,57 Kč  do Rezervního fondu. 



Ad 16.) zveřejnění záměru o právu provedení stavby na pozemku p.č. 

4700, k.ú. Bořetice u Hustopečí – vybudování nájezdu dle předloženého 

nákresu. 

Ad 17.) zveřejnění záměru zřízení věcného břemene spočívajícího v 

umístění a provozování distribuční soustavy na pozemcích p.č. 2489/6, 

2498/18, p.č. 2498/21, k.ú. Bořetice u Hustopečí. 

Ad 18.) Rozpočtové opatření č. 2/2017 Obce Bořetice tak, jak bylo 

předloženo, včetně doplnění finanční částky 1 000 000,-- Kč (dotace na 

budování hasičské zbrojnice) na straně příjmů a doplnění částky 

1 000 000,-- Kč na straně výdajů (použití dotace na budování hasičské 

zbrojnice, celkem tedy  zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové  

výši  1 498 200,-- Kč. 

Ad 19.a) Stanovy – dodatek č. 1 Svazku obcí Mikroregion 

Hustopečsko, se sídlem Dukelské nám. 2/2, Hustopeče tak, jak byl 

přednesen – viz. písemná příloha. 

Ad 19.b) znění smlouvy, uzavření smlouvy a podpis smlouvy: 

„Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 

045329/17/0H“  ve výši 1 000 000,-- Kč na akci „Hasičská zbrojnice 

Bořetice“ tak, jak byla přednesena viz. písemná příloha. 

Ad 19.c) Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 

k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. 

UZSVM/BBV/6674/2017-BBVM (K 30/07 JJ), a to pozemku 

pozemková parcela p.č. 4451, o výměře 35 m2, v k.ú. Bořetice u 

Hustopečí, obec Bořetice z vlastnictví České republiky do vlastnictví 

Obce Bořetice tak, jak byla předložena – viz. písemná příloha.  
 

Zastupitelstvo obce Bořetice neschválilo: 

Ad 12.a) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.500,-- Kč žadateli 

Linka Bezpečí, z.s., Praha 8, na provoz Linky Bezpečí, z.s., v roce 

2017. 

 

 



V Bořeticích   27. června 2017 

 

František Petrásek, starosta, v.r.                                

Ing. Lenka Bukovská, místostarosta, v.r. 

Jaroslav Bureš, člen  návrhové komise, v.r.    

Miroslav Náležinský, člen návrhové komise, v.r.      
 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28. června 2017 

 

Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: 28. června 2017 

 

Sňato z úřední desky dne: 

 

Sňato z elektronické úřední desky dne: 

 
 


