
Zápis ze IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Bořetice, konaného dne 12. září 2006 

  
Začátek jednání: 19.10 hodin 
  
Přítomni:   
Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana 
Zemánková, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, 
Václav Surman,  Jaroslav Procházka, Marie Vyhňáková, Milan Herůfek, 
Miroslav Grůza, Ing. Pavel Odstrčil  

  
Omluveni: Ing. Lenka Bukovská, Jana Grégrová 

  
1.    Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu 

jednání 
  
Program jednání IV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného  12. 
září 2006. Začátek jednání je v 19 hodin. 
  
1.     Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 
2.     Volba ověřovatelů zápisu 
3.     Kontrola usnesení z minulého jednání Zastupitelstva obce Bořetice 
4.     Zprávy z jednání Rady obce 
5.     Prodeje  pozemků: 

a)     Ing. Vlastimil Lubal, Vrbice čp. 390 – prodej části  pozemku p.č. 1152/1, k.ú. 
Bořetice 
Petra a Milan Húdekovi, Bořetice čp. 488 – prodej části pozemku p.č. 1152/1, 
k.ú. Bořetice 

b)    Augustin Grůza, Bořetice čp. 376 – prodej pozemků p.č. 4514, p.č. 4559, 
p.č.1053, k.ú. Bořetice 

c)     Miroslav Habřina, 691 08  Bořetice čp. 507 – prodej části pozemku p.č. 
133/13, k.ú. Bořetice 

d)    Vojtěch Bystřický, Bořetice čp. 322 – prodej části pozemku p.č. st. 199/3, 
k.ú. Bořetice 

6.     Prodej rodinného domu čp. 343 
7.     Schválení  žádostí na sepsání nových nájemních smluv na byty na čp. 488 v 

Bořeticích 
8. Stárci žádost o prominutí částky Kč 910,-- (rozbité sklenice atd.) 
9.TJ Sokol – žádost o nákup náhradního dílu na sekačku 
10.  Vyúčtování projektu – Krajem André 
11. Rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 4/2006 
12. Schválení výběrového řízení – kalendář na rok 2007 
13.          a) Volba ústřední inventarizační komise 
               b) Volba dílčích inventarizační komisí 
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c) Směrnice pro provedení inventarizace v Obci Bořetice v r. 2006 
14. Schválení úpravy pokladního limitu ve vnitřní směrnici Obce Bořetice pro 
zpracování a oběh účetních dokladů 

15. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona    128/2000 
Sb. v pozdějším znění) 
16. Rozprava a různé 
17. Závěr jednání 

  
- Pan Milan Herůfek žádá o přesunutí bodu č. 9 za bod č. 4 

  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
byl schválen program jednání IV. veřejného zasedání Obce Bořetice, tak 
jak byl předložen včetně výše navržené změny. 
  
Hlasování: 

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

Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo program IV. veřejného zasedání 
Zastupitelstva Obce Bořetice tak, jak byl předložen včetně výše 
navržené změny. 
  

2.    Volba ověřovatelů zápisu 

  
- návrh: JUDr. Jana Zemánková, Václav Surman 

  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
ověřovateli zápisu ze IV. veřejného zasedání ze dne 12.9.2006 byli zvoleni 
JUDr. Jana Zemánková a pan Václav Surman. 

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

  
Zastupitelstvo Obce Bořetice zvolilo ověřovateli zápisu ze IV. 
veřejného zasedání ZO ze dne 12.9.2006 paní JUDr. Janu Zemánkovou 
a pana Václava Surmana. 
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3.  Kontrola usnesení z minulého jednání Zastupitelstva Obce Bořetice 

  
- přednesla JUDr. Jana Zemánková, viz. příloha 

  
Zastupitelstvo Obce Bořetice bere na vědomí kontrolu usnesení 
z minulého jednání. 
  
4. Zprávy z jednání Rady Obce Bořetice 

- přednesla JUDr. Jana Zemánková, viz. příloha 

- zprávy z jednání z 4.7.2006; 18.7.2006; 1.8.2006; 29.8.2006 
Zastupitelstvo Obce Bořetice bere na vědomí zprávy z jednání Rady 
Obce Bořetice. 
  
Změna programu: 
bod č. 9 

  
9. TJ Sokol Bořetice – žádost o nákup náhradního dílu na sekačku 

- přednesl Milan Herůfek 

- připomínka František Otáhal: Prý je závada způsobena neodborným 
zacházením 
- příspěvek ve výši Kč 23.900,-- z rezerv 
  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
byl TJ Sokol Bořetice  schválen finanční příspěvek ve výši Kč 23.900,-- na 
zakoupení náhradního dílu na traktorovou sekačku na hřiště, příspěvek 
bude poskytnut z rezerv. 

  
Hlasování: 
ANO: 13 členů                     Ne: 0                   Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
12. září 2006 finanční příspěvek TJ Sokol Bořetice ve výši  
Kč 23.900,-- na zakoupení náhradního dílu na traktorovou sekačku. 
Finanční příspěvek bude poskytnut z rezerv. 
  
V 19:45 hodin odešel pan Milan Herůfek. 
  
5. Prodej pozemků: 

a) Ing. Vlastimil Lubal, Vrbice čp. 390 – prodej části pozemku p.č. 
1152/1, k.ú. Bořetice, viz. příloha 

     Petra a Milan Húdekovi, Bořetice čp. 488 – prodej části pozemku 
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p.č. 1152/1, k.ú. Bořetice, viz. příloha  
- přednesl pan starosta Václav Petrásek 

- odprodat pozemek p.č. 1152/1, k.ú. Bořetice, zkrácený o 3 m vedle silnice 
směr na Němčičky a o 3 m ve směru kolem trati. Pozemek se nachází pod 
budovami bývalého vážního domku a jeho nejbližším okolí v ulici naproti 
Penzionu MLÝN 

- záměr byl vyvěšen od 21.6.2006 

- dva zájemci o odkoupení Ing. Vlastimil Lubal, Vrbice 390 a manželé 
Húdekovi, Bořetice čp. 488 
  
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby pozemek p.č. 
1152/1, k.ú. Bořetice, zkrácený o 3 m ve směru kolem trati a o 3 m ve 
směru na Němčičky, byl prodán panu Ing. Vlastimilu Lubalovi, bytem 
Vrbice čp. 390.  
  
Hlasování: 
ANO: 12 hlasů                               Ne: 0          Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 
12. září 2006 odprodat část pozemku, p.č. 1152/1, k.ú. Bořetice, 
zkráceného o  pruh o šířce 3 m ve směru kolem trati a o pruh o šířce 3 
m směr na Němčičky, panu Ing. Vlastimilu Lubalovi, bytem Vrbice čp. 
390.  
  
paní Petra Húdeková: Je vidět, jak stojíte o mladé rodiny. Žádost o prodej 
místa na výstavbu garáže, jsme podávali již potřetí a zase nám nebylo 
vyhověno. 
  
Pan starosta Václav Petrásek: Myslím si, že všichni, kteří budeme opět 
zvoleni do ZO, můžeme slíbit paní Húdekové, že v případě, že bude 
zastupitelstvo rozhodovat o prodeji míst na garáže, budou mezi prvními, 
kterým bude vyhověno. 
  
Pan František Otáhal: Húdekovi budou první, kteří dostanou místo na 
garáž. 
  
5. b) Augustin Grůza, Bořetice čp. 376 – prodej pozemků p.č. 4514, p.č. 
4559, p.č. 1053, k.ú. Bořetice  
- přednesl pan starosta Václav Petrásek, viz. příloha 
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- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
byla žádost o koupi pozemku přiložena k dalším žádostem a byla 
projednávána po skončení jednoduchých pozemkových úprav. 

  
Hlasování: 
ANO: 12                      Ne: 0                                      Zdržel se: 0 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 
12. září 2006, aby žádost pana Augustina Grůzi, bytem Bořetice čp. 
376, přiložena k další žádostem a byla projednávána po skončení 
jednoduchých pozemkových úprav.   
  
5. c) Miroslav Habřina, 691 08 Bořetice čp. 507 – prodej části pozemku 
p.č. 133/13, k.ú. Bořetice 

- přednesl pan starosta Václav Petrásek, viz. příloha 

  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
byl na úřední desce zveřejněn záměr obce Bořetice odprodat část pozemku 
p.č. 133/13, k.ú. Bořetice, který se  nachází v ulici k nádraží, naproti 
„Hotelu u Habřinů“  

  
  
Hlasování: 

ANO: 12                      Ne: 0                            Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
12. září 2006 zveřejnit záměr Obce Bořetice odprodat část pozemku 
p.č. 133/13, k.ú. Bořetice, který se nachází v ulici k nádraží, naproti 
„Hotelu u Habřinů“ na úřední desce.  
  
5. d) Vojtěch Bystřický, Bořetice čp. 322 – prodej části pozemku p.č. st. 
199/3, k.ú. Bořetice 

- přednesl pan starosta Václav Petrásek, viz. příloha 

  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
byla žádost pana Vojtěcha Bystřického, trvale bytem Bořetice čp. 322, 
přiložena k ostatním žádost o prodej pozemků a byla projednávána po 
skončení jednoduchých pozemkových úprav. 

  
Hlasování: 
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ANO: 12                      Ne: 0                            Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
12. září 2006 zařadit žádost pana Vojtěcha Bystřického, trvale bytem 
Bořetice čp. 322, o odkoupení části pozemku p.č. st. 199/3, k.ú. 
Bořetice, k ostatním žádostem o prodej pozemků a byla projednávána 
po skončení jednoduchých pozemkových úprav. 

  
6. Prodej rodinného domu čp. 343 

- přednesl pan starosta Václav Petrásek, viz. příloha 

- dodání nového odhadu nemovitosti 

  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
byl na úřední desce obecního úřadu zveřejněn záměr obce Bořetice prodat 
nemovitost a to rodinný dům čp. 343, k.ú. Bořetice. 
  
  
  
Hlasování: 

Ano: 11 – Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, 
Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, 
Jan Procházka, Marie Vyhňáková,  Miroslav Grůza, Ing. Pavel Odstrčil  

Ne: 0 

Zdržel se: 1 – JUDr. Jana Zemánková 

  
Usnesení: 

  
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém veřejném jednání dne 
20. září 2006, aby byl na úřední desce obecního úřadu zveřejněn záměr 
obce Bořetice prodat nemovitost a to rodinný dům čp. 343, k.ú. 
Bořetice. 
  
7. Schválení žádosti na sepsání nových nájemních smluv na byty čp. 
488 v Bořetice 

- přednesl pan starosta Václav Petrásek 

- stávající nájemníci:  

Jana Hluchá, Bořetice čp. 488 – byt č. 10, 
manželé Petra a Milan Húdekovi, Bořetice čp. 488 – byt č. 9; František 
Petrásek, Bořetice čp. 488 – byt č. 4 

nový zájemci: 
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Jana Štefanová, Bořetice čp. 210 

Milan Lipenský, Hustopeče 

Oksana Bízová, Bořetice čp. 273 

Zoltán Ujhelyi, Bořetice 352 
Lada Lovečková, Kobylí 105 

Hana Bílá, Bořetice čp. 210 

  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
byly sepsány nové nájemní smlouvy na byty se stávajícími nájemníky na 
dobu jednoho roku a to následovně: 
Jana Hluchá, Bořetice čp. 488 – byt č. 10 

manželé Petra a Milan Húdekovi, Bořetice čp. 488 – byt č. 9 

pan František Petrásek, Bořetice čp. 488 – byt č. 4 

  
  
Hlasování: 

ANO: 12                      Ne: 0                            Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
12 září,  aby byly sepsány nové nájemní smlouvy na byty se stávajícími 
nájemníky na dobu jednoho roku a to následovně: 

Jana Hluchá, Bořetice čp. 488 – byt č. 10 

manželé Petra a Milan Húdekovi, Bořetice čp. 488 – byt č. 9 

pan František Petrásek, Bořetice čp. 488 – byt č. 4. 
  
8. Stárci žádost o prominutí částky Kč 910,-- (rozbité sklenice atd..) 
- přednesl pan starosta Václav Petrásek, viz. příloha 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
bylo stárkům prominuto zaplacení částky ve výši Kč 910,-- za ztracené 
nádobí a rozbité sklo. 

  
Hlasování: 

ANO: 12                      Ne: 0                            Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo stárkům na svém veřejném zasedání dne 
12. září 2006 prominutí zaplacení částky ve výši Kč 910,--(úhrada za 
ztracené nádobí a rozbité sklo). 
  
10. Vyúčtování projektu „ Krajem Andr é“ ve výši K č 6.981,-- 
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- přednesl pan starosta Václav Petrásek, viz. příloha 

- Město Velké Pavlovice zaslalo vyúčtování projektu nově zřízené 
cyklostezky „Krajem André“ 
  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
byla Městu Velké Pavlovice uhrazena částka ve výši Kč 6.981,--  s tím, že 
částka  ve výši Kč 5.900,-- bude přesunuta z parkové úpravy a částka Kč 
1.000,-- bude přesunuta z rezervy. 

  
Hlasování: 

ANO:  12                               Ne: 0                            Zdržel se: 0 

  
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo na svém veřejném zasedání dne 12. září 
2006 zaplacení Městu Velké Pavlovice  částku ve výši Kč 6.981,-- za 
projekt „Krajem André“.  Částka  ve výši Kč 5.900,--bude přesunuta 
z parkové úpravy a částka Kč 1.000,-- bude přesunuta z rezervy. 
  
  
11. Rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 4/2006 
- přednesla Lucie Procházková, viz. příloha 

  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se 
schválení rozpočtového patření Obce Bořetice č. 4/2006 tak,  jak je 
přednesla slečna Lucie Procházková, včetně výše navržených změn. 
Celkové zvýšení rozpočtu Obce Bořetice na straně příjmů i výdajů ve výši 
Kč 169.000,--. 
  
Hlasování: 
Ano: 12                                 Ne: 0                            Zdržel se: 0 

  
Usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
12. září 2006 rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 4/2006 tak, jak je 
přednesla slečna Lucie Procházková, včetně výše navržených změn. 
Celkové zvýšení rozpočtu Obce Bořetice na straně příjmů i výdajů ve 
výši Kč 169.000,--. 
  
12. Schválení výběrového řízení – kalendář na rok 2007 

- přednesl pan starosta Václav Petrásek, viz. příloha 

- vyhrála tiskárna Lelka, Dolní Bojanovice, Kč 410.907,-- 

Stránka č. 8 z 13Zápis ze IV

14.1.2008file://G:\Bořetice - zastupitelstva\Zastup. 2006\ZapisZO120906 www.htm



  
Zastupitelstvo Obce Bořetice vzalo na vědomí, že výběrové řízení na 
výrobu kalendáře na rok 2007 vyhrála tiskárna Lelka, Dolní 
Bojanovice. 
  
  
  
13. a) Volba ústřední inventarizační komise 

- návrh: přesunout body  

13. a) Volba ústřední inventarizační komise, 
13. b) Volba dílčí inventarizační komise 
13. c) Směrnice pro provedení inventarizace v Obci Bořetice v roce 2006 
  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
body programu veřejného zasedání ZO konaného dne 12. září 2006: 
13. a) Volba ústřední inventarizační komise, 
13. b) Volba dílčí inventarizační komise 
13. c) Směrnice pro provedení inventarizace v Obci Bořetice v roce 2006 
byly přesunuty na další veřejné zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice. 
  
Hlasování: 
ANO: 12                      Ne:0                    Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
12. září 2006, aby body programu veřejného zasedání 
13. a) Volba ústřední inventarizační komise, 
13. b) Volba dílčí inventarizační komise 

13. c) Směrnice pro provedení inventarizace v Obci Bořetice v roce 
2006 byly přesunuty na další veřejné zasedání Zastupitelstva Obce 
Bořetice. 
  
14. Schválení úpravy pokladního limitu ve vnitřní směrnici Obce 
Bořetice pro zpracování a oběh účetních dokladů 

- přednesla slečna Lucie Procházková,   

- návrh: změna v oddíle „X. pokladní operace“, v odstavci 1. změnit denní 
limit pokladní hotovosti z Kč 5.000,-- na denní limit pokladní hotovosti bez 
omezení. 
  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
ve vnitřní směrnici Obce Bořetice pro zpracování a oběh účetních dokladů 
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byla provedena změna v oddíle „X. pokladní operace“, v odstavci 1.  
Změnit denní limit pokladní hotovosti z Kč 5.000,-- na denní limit pokladní 
hotovosti bez omezení. 

  
Hlasování: 
ANO: 12                      Ne: 0                                      Zdržel: 0 
  
Usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
12. září 2006, aby ve „Vnitřní směrnici Obce Bořetice pro zpracování a 
oběh účetních dokladů“ byla provedena změna v oddíle „X. pokladní 
operace“, v odstavci 1.  Změnit denní limit pokladní hotovosti z Kč 
5.000,-- na denní limit pokladní hotovosti bez omezení. 
  
15. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona 
128/2000 Sb. v pozděj ším znění. 
a) Rybářské sdružení Bořetice 

- žádost o zakoupení pomůcek v ceně 50.000,-- a  drobné výdaje Kč 5.000,-
-. 
- nákup nářadí v ceně Kč 35.000,-- a Kč 5.000,-- a na drobné výdaje 

  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby bylo zakoupeno 
nářadí v ceně do Kč 35.000,-- a 5.000,-- bylo na drobné výdaje. Nářadí 
bude majetkem Obce Bořetice. Částku Kč 40.000,-- převést z projektové 
dokumentace na rybník následovně: Kč 35.000,-- na nákup nářadí a Kč 
5.000,-- na smlouvu o finančním příspěvku. 
  
Hlasování: 

ANO: 12                      Ne: 0                            Zdržel se  

  
Usnesení: 

  
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
12. září 2006 nákup nářadí v ceně do 35.000,-- a dále Kč 5.000,-- na 
drobné výdaje, nářadí bude majetkem Obce Bořetice. Částku Kč 
40.000,-- převést z projektové dokumentace na rybník následovně: K č 
35.000,-- na nákup nářadí a Kč 5.000,-- na smlouvu o finančním 
příspěvku. 
  
  
15) Žádost o vybudování dětského hřiště 
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- přednesl Václav Petrásek 

- požádat o grant na renovaci stávajících hřišť; na hřiště  za budovou ZŠ a 
ve dvoře domu čp. 488 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby bylo požádáno o 
grant na renovaci stávajících hřišť, na hřiště za budovou ZŠ a  na hřiště ve 
dvoře domu čp. 488. 
  
Hlasování: 
ANO: 12                      Ne: 0                            Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
12. září 2006 podání žádosti o grant na renovaci stávajících hřišť, na 
hřiště za budovou ZŠ a na hřiště ve dvoře na domu čp. 488. 
  
15. c) Žádost ZŠ Bořetice – provést opravy na Základní škole Bořetice 
dle přiložené žádosti v ceně cca Kč 80.000,-- 

- přednesl Václav Petrásek 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby si 
Mgr. Marie Hamalová rozhodla o tom, kterou stavební akci si 
z navrhovaných akcí vybere k provedení, výše nákladů do Kč 80.000,- 
                                                                                                              
Hlasování: 
ANO: 11   - Václav Petrásek, Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. 
Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, František Otáhal, Ing. Jaroslav 
Grůza, Václav Surman, Ing. Pavel Odstrčil, Jaroslav Procházka, Marie 
Vyhňáková 
  
Ne: 0                                      Zdržel: 1 – JUDr. Jana Zemánková 

  
Usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 12. 
září 2006, aby si Mgr. Marie Hamalová, ředitelka Základní školy a 
Mateřské škol Bořetice, okres Břeclav, příspěvkové organizace,  rozhodla o 
tom, kterou stavební akci si z navrhovaných akcí vybere k provedení. Výše 
nákladů do Kč 80.000,-. 
                                                                                      

15. d) Pazderkovi, Bořetice čp. 405 – žádost o opravu rozbitého 
prostranství před sklepem 
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- přednesl pan starosta Václav Petrásek 

- v případě, že se najdou finanční prostředky. 
  
15. e) Oldřich Sadílek, Bořetice čp. 461 – žádost o snížení rychlosti 
v prostoru před Hotelem Kraví Hora 

- přednesl pan starosta Václav Petrásek 

  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
byla snížena rychlost v prostoru u Hotelu Kraví Hora v Bořeticích. 
  
Hlasování: 

  
Ano: 12 členů                       Ne: 0                            Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí se snížením rychlosti v prostoru u 
Hotelu Kraví Hora v Bořeticích. 
  
15. f) Schválení podání žádostí o dotaci 
- přednesl pan starosta Václav Petrásek 

- podat žádost o dotaci na rybník Kč 800.000,-- 
                        o dotaci na kostel 

                        o dotaci na dětské hřiště 
  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlas s tím, aby 
byly podány žádosti o dotaci na rybník, na kostel a na dětské hřiště. 
  
Hlasování: 

ANO: 12                      Ne: 0                            Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 

Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
12. září 2006 podaní žádostí o dotaci na rybník, na kostel, na dětské 
hřiště. 
  
15. g) paní Terezie Pazderková, Bořetice čp. 45 – úprava provozu na 
ulici Hlavn í k Velkým Pavlovicím 

- paní Pazderková požádala o vyznačení přechodu pro chodce na silnici 
v ulici Hlavní k Velkým Pavlovicím prostoru od domu čp. 45 k prodejně 
Potraviny Kadlecová Šebestová, Vinařské potřeby Burešovi čp. 276 
  
15. h) Václav Petrásek, starosta obce – informace o budování zpevnění 
polní cesty C 3 v trati  “ Kopce“  
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15. ch) Ummendorf  v době od 21. – 23. září 2006 

- přednesl Václav Petrásek, viz. příloha 
  
15. i) Klára Mainclová, Bořetice čp. 29  - žádost o pomoc při pracích u 
kostela 

- zapůjčení traktoru a vlečky 
  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
byl zapůjčen traktor a vlečka na práce u kostela. 

  
Hlasování: 
ANO: 12                      Ne: 0                            Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
  
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
12. září 2006 zapůjčení traktoru a vlečky na práce u kostela. 
  
Konec jednání: 21 hodin 
  
Zapsala:  Jana  Hluchá 
  
Václav Petrásek, starosta Obce Bořetice                  ........................................... 
  
JUDr. Jana Zemánková, ověřovatel zápisu      ............................................ 
  
Václav Surman, ověřovatel zápisu                              ............................................. 
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