
Zápis z 80. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce konaného dne 16. března 2004 v zasedací 

místnosti obecního úřadu v Bořeticích 
1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 

Začátek jednání v 19.05 hodin 

Přítomno: 14 členů 

Omluven: František Šebesta 

Pan starosta dává návrh na doplnění programu jednání o následující body: 

15. a) Smlouva s akciovou společností Vak, Břeclav o provozování vodovodního 
řadu 

15. b) Vypracování dodatku k územnímu plánu pro sklepy v Kravích horách a 
Zahraničí 

15. c) Pověření “S atelieru” Brno k podání žádosti o dotaci na “Zázmoníky” 

15. d) Doplnění znaku obce Bořetice o atribut (mluvící znamení) vinařství 

15. e) Pozemkové úpravy v tratích Kraví hora, Mináře a Kopce 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o rozšířeném programu jednání. 

Hlasování: Ano 13 členů 

zdržela se hlasování 1 - Mgr. Marie Hamalová 

Program jednání schválen 13 hlasy. 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

návrh: Jana Grégrová, Milan Herůfek 

Pan starosta dává hlasovat o tom, aby ověřovateli zápisu byli Jana Grégrová, Milan 
Herůfek 

Hlasování: Ano 13 členů 

zdržela se hlasování 1 - Jana Grégrová 

Ověřovatelé zápisu Jana Grégrová a Milan Herůfek schváleni 13 hlasy. 
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3. Kontrola pln ění usnesení 

� přednesl pan Ing. Jaroslav Grůza 

1. Zpr áva z jednání rady 

� pan starosta Václav Petrásek přečetl zprávy z jednání Rady obce Bořetice 

konané 14. ledna 2004, 4. února 2004, 18.února 2004, 3. března 2004 

1. Změny v účtové osnově 

� Slečna Lucie Procházková připravila změny v účtové osnově 

návrh: přesunout na jednání rady 

Pan starosta Václav Petrásek, dává hlasovat o tom, aby tento bod jednání byl přesunut na 
jednání Rady obce Bořetice 

Hlasování: Ano 14 členů 

Přesunutí bodu jednání číslo 5 “Změny v účtové osnově” na jednání Rady obce 
schváleno 14 hlasy. 

1. Volba správce rozpočtu 

� JUDr. Jana Zemánková navrhuje slečnu Lucii Procházková  
� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby správcem rozpočtu byla 

slečna Lucie Procházková 

Hlasování: ANO 13 

Zdržela se Mgr. Marie Hamalová 

Správcem rozpočtu obce byla zvolena 13 hlasy Lucie Procházková. 

1. Plán rozvoje a obnovy obce v rámci Mikroregionu Hustopečsko a Kloboucko 

� pan starosta Václav Petrásek přednesl seznam akcí plánu rozvoje Mikroregionu 
Hustopečsko  

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o plánu rozvoje Mikroregionu 
Hustopečsko tak, jak byl předložen 

Hlasování: Ano 12 členů 

Zdržely se 2 - Mgr. Marie Hamalová a JUDr. Jana Zemánková 

Plán rozvoje Mikroregionu Hustopečsko schválen 12 hlasy. 
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� střednědobí plán rozvoje obce Bořetice  
� pan starosta Václav Petrásek přednesl návrh akcí, které doporučuje dát do 

střednědobého plánu rozvoje obce Bořetice  
� JUDr. Jana Zemánková – navrhuje plán doplnit o akci “Úpravu polních cest”  
� pan Milan Herůfek – navrhuje plán doplnit o akci “Výstavba infrastruktury pro ulici 

Příhon a k Vrbici”  
� pan starosta Václav Petrásek navrhuje odložit schválení střednědobého plánu 

rozvoje obce Bořetice  
� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, že každý člen zastupitelstva obce 

do jednoho týdne odevzdá svůj návrh a tyto návrhy budou vyhodnoceny a 
schváleny na jednání Rady obce Bořetice dne 31. března 2004. 

Hlasování: ANO 14 členů 

Odložení schválení střednědobého plánu rozvoje obce Bořetice schváleno 14 hlasy 

1. Seznámení s odpovědí Jihomoravského krajského úřadu Brno na žádost o 
přezkoumání rozhodnutí Zastupitelstva obce podanou JUDr. Janou 
Zemánkovou 

� pan starosta Václav Petrásek přečetl dopis z Jihomoravského krajského úřadu Brno  
� Jihomoravský krajský úřad postoupil žádost Finačnímu úřadu Břeclav 

1. Stanovení krit éri í, stanovení členů komise a stanovení dne zasedání výběrové 
komise pro výběr nájemce na pronájem veřejného prostranství pro umístění 
hodových atrakcí 

� návrh členů komise: Lucie Procházková, Ing. Jaroslav Grůza, Ing. Stanislav Novák, 
Miroslav Grůza, Ing. Lenka Bukovská 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo je pro, aby komise zasedala ve výše navrženém 
složení. 

Hlasování: Ano 14 členů 

Členové komise byli zvoleni 14 hlasy. Komise si určí termín jednání. 

1. Schválení viničních tratí 

� Pan starosta Václav Petrásek přednesl návrh ÚKZÚZ Oblekovice. ÚKZÚZ 
Oblekovice navrhuje tyto viniční tratě: 

Slučované/ přejmenované trat ě Nové jméno 

Zázmoníky 

Terasy  

Kopce 

Terasy 
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Ing. Stanislav Novák navrhuje přesunout trať “Terasy” pod trať “Kraví hora”. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o předloženém návrhu ÚKZÚZ Oblekovice, 
s tím, že pokud by bylo možno provést ještě jedno sloučení, navrhuje zastupitelstvo obce 
sloučení trati “Terasy” s tratí “Kraví hora” a tato trať by nesla název “Kraví hora”. 

Hlasování: Ano 14 

Návrh sloučených viničních tratí schválen 14 hlasy. 

1. Dotace společenským organizacím 

Sbor dobrovolných hasičů – pan Jaroslav Bureš má zájem o pronájem hasičského auta “T 
805” kačena 

� bude vypracována smlouva o pronájmu 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení pronájmu hasičského auta “T 
805” panu Jaroslavu Burešovi s tím, že bude sepsána smlouva o pronájmu tohoto auta 
mezi panem Burešem a Obcí Bořetice. 

Hlasování: Ano 14 členů 

Pronájem hasičského auta “T805” panu Jaroslavu Burešovi schválen 14 hlasy. 

� Mgr. Marie Hamalová cituje zákon dle kterého lze poskytovat dotace  
� pan Václav Surman – přednáší své návrhy  
� do jednání vstupuje veřejnost – pan Josef Malinka – připomínka k tomu, aby bylo 

kontrolováno kopání ve sklepech pod Kraví horou  
� ve 21:25 hodin odchází z jednání Zastupitelstva obce pan Milan Herůfek a paní Ing. 

Vrchní Kraví hory 

Dolní Kraví hory 

Mináře 

Kraví hora  

Čtvrtě k Vrbici 

Hrubé odměry 

Čtvrt ě 

Padělky k Vrbici Padělky  

Žleby – Kopečky 

Padělky v Komárku 

Trkmanska 

Trkmanska 

Tálky Tálky  
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Lenka Bukovská, zůstává 12 členů Zastupitelstva obce Bořetice  
� Ing. Václav Kadlec – navrhuje všem stejně na provoz a dále dávat účelové dotace, 

přednost dávat dětem do 18 let. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby částka Kč 500.000,-- byla 
v rozpočtu dána jako rezerva, s tím, že se budou žádosti o dotaci řešit jednotlivě. 

Hlasování: Ano 12 

Schváleno 12 hlasy, že částka Kč 500.000,-- bude dána do rozpočtu obce jako 
rezerva.  

1. Prodeje a pronájmy pozemků obce 

a. pan Jan Újezdský, Bořetice 462 – žádá odprodej pozemku p.č. 347/3, k.ú. Bořetice, 
o výměře 25 m2, na tomto pozemku je postavena jeho lisovna 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o prodeji této parcely panu Janu 
Újezdskému 

Hlasování: Ano 12 členů  

Prodej pozemku p.č. 347/3, k.ú. Bořetice, panu Janu Újezdskému, Bořetice čp. 
462, schválen 12 hlasy. 

b. paní Věra Linková, Hustopeče – žádá odprodej pozemku p.č. 200/4, k.ú. Bořetice, o 
výměře 20 m2, na tomto pozemku je postavena její lisovna. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o prodeji pozemku p.č. 200/4,k.ú. 
Bořetice, o výměře 20 m2 paní Věře Linkové. 

Hlasování: Ano 12 členů 

Prodej pozemku p.č. 200/4, k.ú. Bořetice, paní Věře Linkové, Hustopeče, 
schválen 12 hlasy. 

c. pan Ivan Švásta, Bořetice čp. 92 – žádá o odprodej pozemků p.č. 270/113, k.ú. a 
270/114, k.ú. Bořetice, pozemky se nacházejí v trati Kraví hora 

Projednávání žádosti odsunuto, nutno prověřit. 

d. Řešení situace pozemků na “Záhumenicích”  

� pan starosta Václav Petrásek přečetl dopis rodin Hrabalových, Kadlecových a 
Novákových  

� pan starosta Václav Petrásek navrhuje definitivně uzavřít tuto záležitost 

Odchází Mgr. Marie Hamalová, zůstává 11 členů Zastupitelstva obce Bořetice 
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Návrat jednání k bodu 12 c) prodej pozemků p.č. 270/113 a 270/114, kú. Bořetice, 
panu Ivanu Švástovi 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o pronájmu p.č. 270/113 a 270/114, k.ú. 
Bořetice, panu Ivanu Švástovi, Bořetice čp. 92, na dobu neurčitou 

Hlasování: ANO 11 členů 

Pronájem pozemků p.č. 270/113 a 270/114, k.ú., Bořetice, na dobu neurčitou panu 
Ivanovi Švástovi, Bořetice čp. 92 schválen 11 hlasy. 

Návrat jednání k bodu 12 d) řešení situace pozemků “ Záhumenice”  

Mgr. Marie Hamalová se vrátila, zůstává 12 členů Zastupitelstva obce Bořetice. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby pozemky na “Záhumenicích” 
zůstaly jako rezerva na stavební místa. 

Hlasování: Ano 10 členů 

Ne 1 člen - Ing. Václav Kadlec 

Zdržela se hlasování 1 členka - Mgr. Marie Hamalová 

Schválení ponechání pozemků na “Záhumenicích” jako rezervy na stavební místa 
10 hlasy. 

1. Schválení vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity a místním 
poplatku za rekreační pobyt 

� pan starosta dává hlasovat o odsunutí projednávání vyhlášky o místním  

poplatku z ubytovací kapacity a místním poplatku za rekreační pobyt 

Hlasování: 12 ANO  

Odsunutí projednávání vyhlášky o místním poplatku z ubytovací kapacity a 
místním poplatku za rekreační pobyt schváleno 12 hlasy. 

1. Inventarizace majetku obce za rok 2003 

� přednesla Jana Hluchá  
� JUDr. Jana Zemánková – inventarizace pozemků  
� výhrady: akcie, pozemky, drobný dlouhodobý hmotný majetek  

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby byla inventarizace majetku obce 
Bořetice za rok 2003 schválena s výhradami 

Hlasování: 12 ANO 
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Inventarizace majetku obce za rok 2003 byla schválena s výhradami (pozemky, 
drobný dlouhodobý majetek, akcie) 12 hlasy. 

1. a) Smlouva s akciovou společností Vak, Břeclav, o provozování vodovodu 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby byl vodovodní řad, který je 
doposud majetkem obce Bořetice bezúplatně převeden akciové společnosti Vak, Břeclav. 

Hlasování: Ano 11 členů 

Zdržel se 1 člen Ing. Stanislav Novák 

Bezúplatný převod vodovodního řadu, který je doposud majetkem obce, akciové 
společnosti Vak, Břeclav, schválen 11 hlasy.  

15. b) Vypracování dodatku k územní plánu obce Bořetice pro sklepy v Kravích 
horách a Zahraničí 

- pan starosta Václav Petrásek navrhuje vypracování dodatku k územnímu plánu obce 
Bořetice pro sklepy v Kravích horách a Zahraničí. Tento svůj návrh zdůvodňuje tím, že 
v současné době se začínají množit stížnosti na kopání a výstavbu sklepů, které narušují 
dosavadní ráz tohoto areálu. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby byl vypracován dodatek k územní 
plánu obce Bořetice pro sklepy pod Kraví horou a v Zahraničí. 

Hlasování: Ano 11 členů 

Zdržel se 1 člen Ing. Stanislav Novák 

Vypracování dodatku k územnímu plánu obce Bořetice pro sklepy pod Kraví horou 
a v Zahraničí schváleno 11 hlasy. 

1. c) Pověření “ S-Ateliéru” Brno k podání žádosti o dotaci na “ Zázmoníky”  

� přednesl pan starosta Václav Petrásek, paní Ing. Schneiderová žádá o tom, aby jí 
Zastupitelstvo obce Bořetice pověřilo k podání žádosti o dotaci na “Zázmoníky”  

� paní JUDr. Jana Zemánková navrhuje, aby se paní Ing. Schneiderová dostavila na 
jednání Rady obce Bořetice, kde by vysvětlila celý postup prací v lokalitě 
“Zázmoníky” 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o pověření paní Ing. Schneiderové k podání 
žádosti o dotaci na lokalitu “Zázmoníky s tím, že paní Ing. Schneiderová se dostaví na 
jednání rady obce Bořetice a zde vysvětlí celý postup prací. 

Hlasování: Ano 12 členů 

Pověření Ing. Schneiderové k podání žádosti o dotaci na lokalitu “Zázmoníky” 
schváleno 12 hlasy, s tím, že paní Ing. Schneiderová vysvětl í celý průběh prací Radě 
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obce Bořetice. 

1. d) Doplnění znaku obce Bořetice o atribut vinařství 

� přednesl pan Václav Petrásek 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o doplnění znaku obce Bořetice o atribut 
(mluvící znamení) vinařství. 

Hlasování: Ano 12 členů 

Doplnění znaku obce Bořetice o atribut vinařství schváleno 12 hlasy. Výběrem 
vinařského atributu pověřuje Zastupitelstvo obce Bořetice pana starostu Václava 
Petráska. 

15. e) Pozemkové úpravy v trat ích Kraví hora, Mináře a Kopce 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek, pan Metoděj Skřeček nabízí obci Bořetice 
možnost získat dotaci pro obec na provedení pozemkových úprav v tratích Kraví 
hora, Mináře a Kopce, potřebuje však zplnomocnění k podání této žádosti za obec 
Bořetice.  

� JUDr. Jana Zemánková – nepotřebuje zplnomocnění k podání žádosti o dotaci, pan 
Skřeček potřebuje žádost Zastupitelstva obce Bořetice o provedení pozemkových 
úprav v tratích Kraví hora, Mináře a Kopce  

� pan starosta Václav Petrásek navrhuje pozvat pana Metoděje Skřečka na jednání 
Rady obce a rada to s ním projedná. 

15. Různé 

a. pan starosta Václav Petrásek – informuje o tom, že byla přidělena dotace na 
dokončení automatizace knihovny ve výši Kč 20.000,-- od Ministerstva kultury.  

b. pan starosta Václav Petrásek – informuje o tom, že firma Strabag, a.s., započne 
příští týden, pokud to umožní počasí, s opravou silnice od zdravotního střediska po 
“Tálky”  

c. pan starosta Václav Petrásek – informuje o tom, že mu byla nabídnuta možnost 
výstavby větrné elektrárny v obci Bořetice  

d. Ing. Václav Kadlec – přednesl stížnost nejmenované občanky na to, že jí strom na 
místním hřbitově nadzdvihuje náhrobek na rodinném hrobu. Co se s tím dá udělat. 

Návrh – nechat vykácet strom 

e. Václav Surman - Velikonoční výstava vín dne 11. dubna 2004 

� prosí o zapůjčení kopírky a počítače 

pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o zapůjčení kopírky a počítače pro přípravu 
“Velikonoční výstavy vín” 

Hlasování: Ano 12 členů 
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Zapůjčení kopírky a počítače pro přípravu “Velikono ční výstavy vín” schváleno 12 
hlasy. 

Konec jednání ve 23.15 hodin  

Zapsala: Jana Hluchá ………………………………….. 

Václav Petrásek, starosta ………………………………..  

Ověřovatelé: Milan Herůfek ……………………………………………… 

Jana Grégrová ………………………………………….. 
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