
Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, 
konaného dne 10. října 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Bořeticích, jednání svolal pan starosta Václav Petrásek, začátek 
jednání v 19 hodin. 
  
Začátek jednání: v 19:10  hodin 

Přítomni: 11 členů - Jana Grégrová,   Miroslav Grůza, Ing Stanislav Novák, 
Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, Václav 
Petrásek, František Otáhal, Václav Surman, Ing. Pavel Odstrčil,  Milan 
Herůfek 

  
Omluveni: 4 – Bc. Alena Újezdská, Ing. Jaroslav Grůza, Marie Vyhňáková, 
Jaroslav Procházka 

  
1.    Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu 

jednání 
  
- přednesl pan starosta Václav Petrásek 
  
Návrh program jednání:  
  

1.    Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 

2.    Volba ověřovatelů zápisu 
3.    Rozpočtové opatření obce Bořetice č. 5/2006 
4.    Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94   

zákona č. 128/200 Sb. v pozdějším znění) 
5.     Rozprava a různé 

6.     Závěr jednání 
  
  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo program  mimořádného zasedání, 
konaného dne 10.října 2006 tak, jak je výše uvedeno. 

  
Hlasování: 
Ano: 11 členů                       Ne: 0             Zdržel se: 0 

  
Usnesení:  
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém mimořádném veřejném 
zasedání dne 10. října 2006 program jednání tak, jak je výše uvedeno. 

  
2. Volba ověřovatelů zápisu 
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návrh: František Otáhal, Ing. Lenka Bukovská 

  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
ověřovateli zápisu z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva Obce 
Bořetice byli zvoleni Ing. Lenka Bukovská a František Otáhal. 
  
Hlasování: 

ANO: 11 členů                 Ne: 0                        Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Bořetice zvolilo na svém mimořádném veřejném 
zasedání dne 10. října 2006 ověřovateli zápisu  Ing. Lenku Bukovskou 
a pana Františka Otáhala. 
  
3. Rozpočtové opatření č. 5/2006 
- přednesla slečna Lucie Procházková, viz. příloha 

  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se 
schválením rozpočtového patření Obce Bořetice č. 5/2006 tak,  jak jej 
přednesla slečna Lucie Procházková, včetně výše navržených změn. 
Celkové zvýšení rozpočtu Obce Bořetice na straně příjmů i výdajů ve výši 
Kč 2.463.000,--. 
  
Hlasování: 
Ano: 11                                 Ne: 0                            Zdržel se: 0 

  
Z rezervy bude převedena částka ve výši Kč 17.500,-- na opravu 
převodovky na VARI. 
  
Usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
10. října 2006 rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 5/2006 tak, jak jej 
přednesla slečna Lucie Procházková, včetně výše navržených změn. 
Celkové zvýšení rozpočtu Obce Bořetice na straně příjmů i výdajů ve 
výši Kč 2.463.000,--. 
Z rezervy bude převedena částka ve výši Kč 17.500,-- na opravu 
převodovky na VARI. 
  
4. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona 
128/2000 Sb. v pozděj ším znění 
a) Pan starosta Václav Petrásek  - 4 zástupce  do Prahy na akci “ Večer 
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přátelství a dobré chuti“ , která se koná  dne 12. října 2006 

- návrh: pan František Otáhal + 1 osoba 

  
b) Pan starosta Václav Petrásek – mikroregion Hustopečské závěrečná 
akce v Kurdějově dne 13. 10.2006 
- zúčastní se paní místostarostka Ing. Lenka Bukovská + 1 osoba 
  
c) Pan starosta Václav Petrásek – použit í rezervy na dětské hřiště 
- pan starosta navrhuje převést peníze z rezervy na vybudování dětského 
hřiště v prostoru dvoru na „nové škole“ 

- JUDr. Jana Zemánková: v paragrafu školství zbývá částka cca 80.000,--, 
navrhuji doporučit paní ředitelce začít budovat dětské hřiště a zatím použít 
této částky na budování hřiště.  
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 
Obce Bořetice doporučilo paní ředitelce Základní školy a Mateřské školy 
Bořetice, okres Břeclav, příspěvkové organizace, Mgr. Marii Hamalové 
k započetí prací na budování dětského hřiště v prostorech školního dvoru za 
budovou čp. 80. 
  
Hlasování: 
ANO: 11                                  Ne: 0                    Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém mimořádné veřejném 
zasedání dne 10. října 2006 doporučit paní ředitelce Základní školy a 
Mateřské školy Bořetice, okres Břeclav, příspěvkové organizace, Mgr. 
Marii Hamalové  započetí prací na budování dětského hřiště 
v prostorech školního dvoru za budovou čp. 80. 
  
  
d) Pamětní deska na škole – 28. října 2006 odhalení 
- přednesl pan starosta Václav Petrásek 
  
  
Závěr jednání: 19:35 hodin 
  
Zapsala: Jana Hluchá 
  
Václav Petrásek, starosta                            ..................................................... 
  
Ing. Lenka Bukovská, ověřovatel zápisu          ............................................... 
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František Otáhal, ověřovatel zápisu                  ............................................... 
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