
Usnesení
z III. veřeiného pasedání Zastupitelstva obce Bořetice

kona''ého dne 422015
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Ad 3 .) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného
zasedání Zastupite 1 stva obc e B ořetice

Ad 4.) zpráva o plnění usnesení z posledního veřejného zasedání
Zastupitelstva obce

Ad 5.) zprávu z jednání Kontrolního výboru a zprávu z jednání
Finančního výboru

Ad 12.) Rozpočtové opatření č. 8Da14 schválené Radou obce Bořetice
dne 29.12.2014

Ad 14.) Informaci o průběhu inventaizace

Zastupitelstvo zvolilo :
Ad2.) Návrhovou komisi: Miroslav Náležinský, Ing. Jaroslav Grtna

ověřovatele zápisu: Václav Petrásek, Ing. Libor Popovský

Zastupitelstvo obce schvaluie:
Ad l) program jednání s navrženými změnami:
Vypouští se bod č. 7. Projednání prodeje pozemku p.č. 2584191. o
yýměře 133 m2. Žadatelé manželé Anna a Ing. Jaromír Šauerovi.
BoÍettce čp.274 a nahrazuje se bodem č. 7. Projednání a schválení
nového kronikáře obce Bořetice od 1 .1 .2015 pana Václava Petráska
Ykládaií se b-odv:
Bod č. 9.a) Projednání a schválení doplnění schváleného znění ,,Návrhu
Změny č" 1 územního plánu obce Bořetice..
Bod č. 9. b) Projednání a schvá\ení ,,Územní studie Bořetice - Pánské..



Aď 7 .) kronikáře obce Bořetice od 1 . l .2015 pana Václava Petráska

Ad 8.) obecně závaznou vyhlášku obce Bořetice č. Il2015, kterou Se
vyďává nová příloha k obecně závazné vyhlášce č, I12013 _ viz. písemná
pří1oha

Ad 9.) Yzdžní se práva na poskytnutí dotace na akci ,,Snížení
energetické náročnosti objektu oU Bořetice včetně výměny zdroje
vytápění..

Ad 9. a) doplnění schváleného zněni ,,Návrhu Změny č. 1 územního
plánu obce Bořetice,,, o Změnu vyuŽitipozemku p.č. 24319, k.ú. Bořetice
u Hustopečí, mezi Trkmankou a sportovním areálem ze sportovní plochy
na veřejnou zeleň

Ad 9. b) schvaluje územní studii ,,Ú,emní studie Bořetice _ Pánské.. tak,
jak byla předložena

Ad 13.) rozpočet obce Bořetice na rok 2015, vyrovnaný, v parugrafové
formě, s částkou na straně příjmů Kč 21 997 600'-., financování:
zůstatek z roku 2014 ve výši Kč2 336 800,-- a na straně výdajů ve výši
Kč 17 750 000,.., splátky úvěru Kč 4 247 600,--, tj. celkem Kč
21 997 600,.. Kč s těmito změnami:

snížení v příjmové části položky 4II2 o částku Kč 100,--
- zvýšení v příjmové části položky 4116 N038 Z5 Úz 86505

o částku Kč 3 754 600,-. (dotace na Inovaci pro zkvalitnění výuky
ZŠ aMŠ obce Bořetice)

. zvýšení na straně výdajů naparagrafu 3113 o částku Kč 33 300,-.
(firma Dabona - Inovace pro zkvalitnění výuky ZŠ aMŠ obce
Bořetice), bude převeden o z rczervy



zvýšení na straně vydajů naparagrafu3745 o částku
Kč 1 235 000,.. (,Revita|izace zeleně v Bořeticích _ intravilán..,
převedeno z rezervy)
snížení na straně výdajů na paragrafu3419 o částku Kč 410 000,..
a převedení této částky do rezervy (akce ,,Rozšíření tenisového
areálu..)
zvýšení na straně výdajů naparugrafu 31 13 o částku 157 000,--
(firma Likomstav - vícepráce ,,Inovace pro zkvalitnění výuky ZŠ a
MŠ obce Bořetice).., bude převeden o z rezerw
snížení rezervy o částku Kč 100'-. (váže se k položce 4I12
v příjmové části)
zvýšení rcZe,rvy o částku Kě 3 754 600,-. (dotace na akci ,,Inovace
pro zkvalitnění vyuky ZŠ aMŠ obce Bořetice,,);viz. písemná
příloha
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V Bořeticích 4. unora2015

František Petrásek, starosta

Ing. Lenka Bukovská, místostarosta

Miroslav Náležinský, člen návrhové komise

Ing. Jaroslav Gruza, čIen návrhové komise

Vyvěšeno na úřední desce dne: /Ů. /. /Ú /í

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sňato zuÍedni desky dne:

Sňato z elektronické úřední deskv:
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