
 

 

U s n e s e n í 

z XXVI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného 

dne 3.9.2018 
 

Zastupitelstvo 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 kontrolního výboru o provedené kontrole  

Zastupitelstvo zvolilo: 

Ad 2.) Návrhovou komisi: Milan Herůfek, Ing. Marek Polák 

Hlasování: 

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

Ověřovatele zápisu: Ing. Jaroslav Grůza, JUDr. Jana Zemánková 

Hlasování: 

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

Zastupitelstvo obce schválilo: 

Ad l) program jednání s navrženými změnami - doplnění bodu: 

15.a) Projednání a schválení registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci 

„Výstavba kanalizace a ČOV obce Bořetice“  

Hlasování: 

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

Ad 8.) revokaci usnesení z XXV. veřejného zasedání ze dne 6.6.2018 k bodu č.8.a, 

které znělo: „Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo odprodej části pozemku p.č. 

2584/1, o výměře 44 m2, v k.ú. Bořetice u Hustopečí, druh pozemku: ostatní plocha, 

za cenu 100,-- Kč za 1 m2, do SJM kupujícím manželům ………………………. 

bytem Bořetice čp. ……….., 69108 Bořetice, za podmínky, že kupující 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.“, a schvaluje následující usnesení: „Zastupitelstvo obce Bořetice 

schvaluje odprodej části pozemku p.č. 2584/1, a to nově vzniklý pozemek p.č. 

2584/95, o výměře 47 m2, druh pozemku: ostatní plocha, v k.ú. Bořetice u Hustopečí, 



 

 

za cenu 100,-- Kč za 1 m2, do SJM kupujícím manželům ……………………, bytem 

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

s převodem pozemku (tzn. poplatek za zpracování geometrického plánu, poplatek za 

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

daň z nabytí vznikne-li obci daňová povinnost. 

Hlasování: 

ANO: 14 členů                     Ne: 0 členů                    Zdržel se: 0 členů 

Ad 10.) znění Smlouvy o dílo č. 18/111, jejímiž účastníky jsou Obec Bořetice a VK 

CAD s.r.o., se sídlem Vraclavská 295, 566 01 Vysoké Mýto, uzavření smlouvy a 

podpis smlouvy tak, jak byla předložena viz. písemná příloha 

Hlasování: 

ANO: 12 členů                     Ne: 0 členů                    Zdržel se: 2 členové 

Ad 11.) revokaci usnesení z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 

konaného dne 6.6.2018 k bodu č. 11.a), které znělo „Zastupitelstvo obce Bořetice na 

základě posouzení všech předložených návrhů souhlasí s tím, aby investor dokončil 

stavbu včetně plynofikace podle platného stavebního povolení a územního 

rozhodnutí.“ a schválilo následující usnesení: „Zastupitelstvo obce Bořetice 

schvaluje znění „Dodatku ke Kupní smlouvě ze dne 16.5.2013 a ke Kupní smlouvě 

ze dne 118.4.2014“,  jejímiž účastníky jsou Obec Bořetice, se sídlem 691 08 Bořetice 

čp. 39 a GROUND LINE s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, uzavření 

dodatku a podpis dodatku tak, jak byl předložen, viz. písemná příloha. 

Hlasování: 

ANO:  9 členů  Ne: 0 členů   Zdržel se: 4 členové 
 

Ad 12.) poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice, se sídlem 691 08 Bořetice čp. 

39, Sboru dobrovolných hasičů Bořetice, se sídlem 691 08 Bořetice čp. 306, ve výši 

16 800,-- Kč a schválilo znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 

Bořetice č. VPS/01/2018/SDH , uzavření smlouvy a podpis smlouvy tak, jak byla 

předložena – viz. písemná příloha. 

Hlasování: 

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

Ad 13.) Směrnici pro provedení inventarizace pro rok 2018 tak, jak byla předložena 

včetně příloh – viz. písemná příloha 

Hlasování: 

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

 



 

 

Ad 14.) Rozpočtové opatření č. 5/2018 Obce Bořetice tak, jak bylo předloženo 

zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 107 600,-- Kč, viz. písemná příloha 

s těmito změnami: z rezervy bude převedena částka ve výši 16 800,-- Kč na stranu 

výdajů § 5512 (dotace SDH Bořetice) 

Hlasování: 

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

Ad 15.a) Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva životního 

prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, z programu 11531 

Operační program životního prostředí 2014–2020 na akci „Výstavba kanalizace a 

ČOV v obci Bořetice“ 

Hlasování: 

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

 

 

V Bořeticích   3. září 2018                              otisk úředního razítka  

 

 

František Petrásek, starosta, v.r.                     

Ing. Lenka Bukovská, místostarosta, v.r.    

Milan Herůfek, člen návrhové komise, v.r.    

Ing. Marek Polák, člen návrhové komise, v.r.                       

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.9.2018 

 

Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: 6.9.2018 

 

Sňato z úřední desky dne: 

 

Sňato z elektronické úřední desky dne: 

 

 

 

 


