
Zápis z veřejného jednání Zastupitelstva obce Bořetice, 
konaného dne 21. června 2005 v zasedací místnosti Obecního 
úřadu v Bořeticích, jednání svolal pan starosta Václav 
Petrásek, začátek jednání byl ve 20. hodin 

  

Začátek jednání: 20:10 hodin 

Přítomni: 13 členů, ve 20:15 přišla Jana Grégrová = 14 členů 

Omluveni: Václav Surman 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu 
jednání 

Program jednání: 

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. Schválení závěrečného účtu obce Bořetice za rok 2004, 

inventarizace  
6. Schválení závěrečného účtu ZŠ MJOŠ Bořetice za rok 2004  
7. Rozpočtové opatření obce Bořetice 2/2005  
8. a) ZŠ MJOŠ Bořetice – schválení nového názvu školy 

b) Schválení plné moci pro Mgr. Marii Hamalovou – 
provedení změny ve školském rejstříku 

c) Nová zřizovací listina školy – schválit vypracování 

d) Schválení plné moci pro Mgr. Marii Hamalovou –  

provedení změny ve školském rejstříku 

9. Přidělení obecních bytů  
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10. Žádosti o odprodej pozemků: 

a. Vlastimil Lůbal, Vrbice čp. 390 – část pozemku p.č. 1152/1, 
k.ú. Bořetice 

manželé Petra a Milan Húdekovi, Bořetice čp. 488 – část 
pozemku p.č. 1152/1, k.ú. Bořetice 

b. manželé Andrea a Jindřich Kobzovi, Bořetice čp. 335 – žádost 
o odprodej pozemku p.č. 133/68, k.ú. Bořetice (předzahrádka)  

c. Jindřiška Kadlecová, Bořetice čp. 252 – žádost o odprodej 
pozemku před domem čp. 252  

d. Ladislav Bauer, Bořetice čp. 364 – žádost o odprodej pozemku 
p.č. 288, k.ú. Bořetice, o výměře 13 m2  

e. Jan Újezdský, Bořetice čp. 462 – žádost o odprodej pozemku 
p.č. 347/6, k. ú. Bořetice, o výměře 25 m2, pod lisovnou 
sklepa v Kraví hora  

f. Vít Buchta, Bořetice čp. 210 – žádost o odprodej popř. 
pronájem pozemku p.č. 133/1, k.ú. Bořetic, o výměře 16,5 m2 
(místo na parkování před domem čp. 210)  

g. manželé Marcela a Marian Procházkovi, Bořetice čp. 296 – 
odprodej části pozemku p.č. 115/2, k.ú. Bořetice, o výměře 3 
m2 (dle geometrického plánu)  

h. Manex, Bořetice – žádost o odprodej pozemků p.č. 133/8, 
133/32, 133/61, vše k.ú. Bořetice 

ch) Ivan Švásta, Bořetice čp. 92 – odprodej části pozemku p.č. 

2584/1, k.ú. Bořetice (dle geometrického plánu) 

i. manželé Grůzovi, Bořetice čp. 494 – odprodej pozemku p.č. 
133/89, st. 792, vše k.ú. Bořetice (dle geometrického plánu) 

1. Žádost o odprodej stavebních míst pro rodinné domky – 
Žaneta Studýnková  

2. Schválení ukončení členství v Mikroregionu Kloboucko  
3. Jednoduché pozemkové úpravy v trati Kraví hora – schválení  
4. Středisko Rané péče Brno – příspěvek pro Jiřího Herůfka, 
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Bořetice čp. 396  
5. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§94 

zákona 128/2000 Sb. v pozdějším znění)  
6. Rozprava a různé  
7. Závěr jednání 

Pan starosta navrhuje doplnění o tyto body jednání: 

15. a) Sloučení viničních tratí – žádost Ing. Novák 

15. b) Hantály, a.s., Velké Pavlovice – nákup zametací 
techniky 

15. c) Prodej pozemků v uličce za Zedníkovým 

15. d) Stanovy Mikroregionu Hustopečsko 

15. e) ČOV – žádost o dotaci podaná na JmK Brno 

15. f) Skládkový dvůr – odprodej pozemku za “statkem” 

15. g) Vesnice roku 

15. h) Dotace JmK – ve výši Kč 1.000.000,-- bez 
spoluúčasti 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby byl schválen program jednání, tak jak jej přednesl včetně 
výše navrhovaných změn. 

Hlasování: 

Ano: 14 hlasů 

Ne: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 14 hlasy program 
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jednání ZO Bořetice, tak jak jej přednesl pan starosta Václav 
Petrásek včetně výše uvedených změn. 

1. Volba ověřovatelů zápisu 

� návrh: Ing. Václav Kadlec, Ing. Jaroslav Grůza 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo schvaluje, aby ověřovateli 
zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného 
dne 21. června 2005 byli zvoleni Ing. Václav Kadlec a Ing. 
Jaroslav Grůza. 

Hlasování: 

Ano: 14 

Ne: 0 

Zdrželi se: 0  

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo, aby ověřovateli zápisu 
z veřejného jednání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného 
dne 21.6.2005 byli zvoleni Ing. Václav Kadlec a Ing. Jaroslava 
Grůza 

1. Kontrola usnesení z minulého jednání Zastupitelstva obce 
Bořetice 

� přednesla Ing. Lenka Bukovská 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení 
z minulého jednání ZO. 

1. Zpr ávy z jednání rady obce Bořetice  

� od 30.3.2005 do 8.6.2005 přednesla Ing. Lenka Bukovská 

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí zprávy z jednání 
rady obce Bořetice od 30.3.2005 do 8.6.2005. 
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1. Schválení závěrečného účtu obce Bořetice za rok 2004, 
inventarizace 

� závěrečný účet přednesla slečna Lucie Procházková, správce 
rozpočtu, doporučuje schválit závěrečný účet roku 2004 
s výhradami a to podle toho, jak byly uvedeny ve zprávě 
z kontroly hospodaření za rok 2004  

� vypracován dopis M. Vyhňákovou – vyjádření k oddílu 3. 
Nedostatky a chyby zjištěné při přezkoumání hospodaření za 
rok 2004  

� Ing. Lenka Bukovská – přečetla zprávu o hospodaření z roku 
2004  

� výhrady: 

1. vypracovat nové Vnitroorganizační směrnice – zařídí p. 
starosta Václav Petrásek,  

2. správce rozpočtu sl. Procházková vysvětlí vznik rozdílu 
Kč 46.865,19 

3. na prvotních účetních dokladech – výdajových 
dokladech uvádět odvolávky na evidenci majetku – účetní 
obce sl. Procházková  

4. o pohledávkách účtovat v momentě jejich vzniku – sl. 
Procházková 

5. Mínusové stavy na aktivních účtech – vysvětlí sl. 
Procházková  

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo závěrečný účet obce 
Bořetice za rok 2004 s výše uvedenými výhradami. 

Hlasování: 

ANO: 14 hlasů Ne: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 14 hlasy 
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závěrečný účet obce Bořetice za rok 2004 s výše 
uvedenými výhradami.  

  

1. Schválení závěrečného účtu ZŠ MJOŠ Bořetice za rok 2004 

� přednesla Ing. Lenka Bukovská, Mgr. Marie Hamalová, viz. 
příloha  

� Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ MJOŠ Bořetic za rok 
2004 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem, a to ve 
výši Kč 29.847,85.  

� návrh rozdělení hospodářského výsledku: Kč 20.000,-- do 
fondu odměn a Kč 9.847,85 do rezervního fondu 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby ZO Bořetice schválilo zlepšený hospodářský 
výsledek ZŠ MJOŠ Bořetice za rok 2004. Hospodaření 
skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši Kč 
29.847,85. Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby dle zákona 
č. 563/2001 Sb., o účetnictví, v platném znění, byl 
hospodářský výsledek rozdělen takto: do rezervního fondu Kč 
9.847,85 a do fondu odměn částka Kč 20.000,-- 

Hlasování: 

Ano: 14 hlasů Ne: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zlepšený 
hospodářský výsledek ZŠ MJOŠ Bořetice za rok 2004. 
Hospodaření skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem 
ve výši Kč 29.847,85. Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, 
aby dle zákona č. 563/2001 Sb., o účetnictví, v platném 
znění, byl hospodářský výsledek rozdělen takto: do 
rezervního fondu Kč 9.847,85 a do fondu odměn částka Kč 
20.000,-- 
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Návrat k bodu 5: 

Zpráva finančního výboru o použití dotací poskytnutých obcí 
jednotlivým organizacím 

� přednesla M. Vyhňáková, viz. příloha 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, 
aby byla schválena zpráva finančního výboru ze dne 20.6.2005, o 
použítí dotací poskytnutých obcí Bořetice jednotlivým organizacím 
tak, jak ji přednesla paní Marie Vyhňáková 

Hlasování:  

ANO: 13 Ne: 0 Zdržel se: Miroslav Grůza 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zprávu finančního 
výboru obce Bořetice ze dne 20.6.2005, o použítí dotací 
poskytnutých obcí Bořetice jednotlivým organizacím tak, jak ji 
přednesla paní Marie Vyhňáková. 

Zápis o inventarizaci hospodářských dle stavu k 31.12.2004 

� předložen zápis zpracovaný ústřední inventarizační komisí, 
viz. příloha 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, 
aby Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zápis o inventarizaci 
hospodářských prostředků dle stavu k 31.12.2004, tak jak jej 
zpracovala ústřední inventarizační komise jmenovaná 
Zastupitelstvem obce Bořetice. 

Hlasování: 

Ano: 14 Ne: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zápis o inventarizaci 
hospodářských prostředků dle stavu k 31.12.2004, tak jak jej 
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zpracovala ústřední inventarizační komise jmenovaná 
Zastupitelstvem obce Bořetice. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby bylo objednáno provedení kontroly hospodaření za rok 
2005 u Úřadu jihomoravského kraje, odboru kontroly, Brno. 

ANO: 14 NE: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 14 hlasy objednání 
provedení kontroly hospodaření za rok 2005 u Úřadu 
jihomoravského kraje, odboru kontroly, Brno. 

1. Rozpočtové opatření obce 2/2005 

� přednesla sl. Lucie Procházková, správce rozpočtu, viz. příloha 
� rozpočtovaná částka na odměnu v knihovně, povýšit pouze o 
částku na měsíc červen  

� pozvat knihovnici na jednání rady, jaké akce chce provádět, 
vyřeší rada 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byla 
provedena změna v položce odměna knihovnice pouze na 
jeden měsíc, další řešení proběhne v radě. 

Hlasování: 

ANO:11  

NE: 1 - Ing. Jaroslav Grůza 

Zdržel se: 2 – Marie Vyhňáková, František Otáhal 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo změnu v položce 
odměna knihovnice pouze na jeden měsíc, další řešení 
proběhne v radě. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby ZO Bořetice schválilo rozpočtové opatření č. 
2/2005, tak, jak jej přednesla sl. Lucie Procházková, správce 
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rozpočtu, včetně veškerých změn, která přednesla sl. Lucie 
Procházková v průběhu jednání. 

Hlasování: 

ANO: 14 NE: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo rozpočtové opatření 
č. 2/2005, tak, jak jej přednesla sl. Lucie Procházková, 
správce rozpočtu, včetně veškerých změn, která přednesla 
sl. Lucie Procházková v průběhu jednání. 

13. Jednoduché pozemkové úpravy v trati Krav í hora 

- přednesl pan Metoděj Skřeček 

- plán společných zařízení 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby ZO 
Bořetice schválilo plán společných zařízení pro jednoduchou 
pozemkovou úpravu v k.ú. Bořetice, lokalita Kraví hora, tak, jak 
jej zpracovala “První zeměměřičská, a.s., Komenského 213, 
Podivín s připomínkami  

- záchytné parkoviště, posezení na vyhlídce. 

Hlasování:  

ANO: 14 členů NE: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo plán společných zařízení 
pro jednoduchou pozemkovou úpravu v k.ú. Bořetice, lokalita 
Kraví hora tak, jak jej zpracovala “První zeměměřičská, a.s., 
Komenského 213, Podivín s připomínkami - záchytné 
parkoviště, posezení na vyhlídce. 

8. a) ZŠ MJOŠ Bořetice – schválení nového názvu školy 

- přednesla Mgr. Marie Hamalová 
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- Základní škola MJOŠ Bořetice navrhuje zřizovateli změnit 
dosavadní název školy v souvislosti s platností zákona 561/2004 
Sb., §8, odst. 8 na název: 

“Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav,  

příspěvková organizace” 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo nový název 
základní školy 

Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, 
příspěvková organizace. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo14 hlasy nový název 
základní školy: 

“Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, 
příspěvková organizace”. 

8. b) Schválení volební řádu Školské rady 

- předložila Mgr. Marie Hamalová, viz. příloha 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo Volební řád 
Školské rady, který vydává obec Bořetice podle § 167 odst. 2 
zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Školská rada byla 
ustanovena usnesením Rady obce Bořetice dne 4. května 2005. 

Hlasování: 

ANO: 14 členů Ne: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo Volební řád Školské 
rady, který vydává obec Bořetice podle § 167 odst. 2 zákona 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Školská rada byla 
ustanovena usnesením Rady obce Bořetice dne 4. května 2005. 

1. c) Nová zřizovací listina školy – schválit vypracování 

- návrh předložila Mgr. Marie Hamalová, ředitelka školy 

- vzhledem k tomu, že proběhlo mnoho změn a bylo by nutno 
vypracovat dodatky ke zřizovací listině, bylo navrženo, aby byla 
vypracována nová zřizovací listina. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo vypracovat novou 
zřizovací listinu pro Základní školu a Mateřskou školu Bořetice, 
okres Břeclav, příspěvková organizace, vypracováním pověřilo 
Mgr. Marii Hamalovou a JUDr. Janu Zemánkovou. Nová zřizovací 
listina bude předložena ke schválení Radě obce Bořetice do 15. 
srpna 2005. 

Hlasování: 

ANO: 14 členů Ne: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo vypracovat novou 
zřizovací listinu pro Základní školu a Mateřskou školu 
Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace, 
vypracováním pověřilo Mgr. Marii Hamalovou a JUDr. Janu 
Zemánkovou. Nová zřizovací listina bude předložena ke 
schválení Radě obce Bořetice do  

15. srpna 2005. 

8.d) Schválení plné moci pro Mgr. Marii Hamalovou – 
provedení změny ve školském rejstříku 
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Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby Zastupitelstvo obce Bořetice zplnomocnilo paní Mgr. 
Marii Hamalovou, nar. 9.3.1955, bytem Bořetice čp. 292, 
k provedení změny ve školském rejstříku. 

Hlasování: 

ANO: 14 členů NE Zdržel se: 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice zplnomocnilo paní Mgr. Marii 
Hamalovou, nar. 9.3.1955, bytem Bořetice čp. 292, k provedení 
změny ve školském rejstříku. 

9. Přidělení obecních bytů – na domě čp. 488 

- přednesla Ing. Lenka Bukovská , viz. příloha 

- byl předložen seznam žadatelů sestavující se z nových žadatelů, 
ze stávajících nájemníků, kterým končí nájemní smlouvy dne 
30.9.2005 a zažádali o prodloužení. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo uzavření nových 
smluv stávajícím nájemcům bytů č. 1,3,4,7,8 na dobu určitou a to 
od 1.10.2005 do 30.9.2006. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo uzavření nových smluv 
stávajícím nájemcům bytů č. 1,3,4,7,8 na dobu určitou a to od 
1.10.2005 do 30.9.2006. 

10. Žádosti o odprodej pozemků 

a) Vlastimil Lůbal, Vrbice čp. 390 – část pozemku p.č. 1152/1, k.ú. 
Bořetice 

manželé Petra a Milan Húdekovi, Bořetice čp. 488 – část pozemku 
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p.č. 1152/1, k.ú. Bořetice 

� Bc. Alena Újezdská – navrhla oslovit Ing. Lubala a vyvolat 
s ním jednání ve věci směny pozemku - směnit část pozemku 
p.č. 1152/1, k.ú. Bořetice za pozemek, na kterém je v současné 
době umístěn skládkový dvůr obce  

� nechat zaměřit a vytyčit pozemek p.č. 1152/1 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby Zastupitelstvo obce Bořetice, schválilo návrh vyvolat 
jednání s panem Ing. Lubalem o směně části pozemku p.č. 1152/1, 
k.ú. Bořetice za pozemek, na kterém je v současné době umístěn 
skládkový. Nechat zaměřit a vytyčit pozemek p.č. 1152/1, k.ú., 
Bořetice. 

ANO: 13 Ne: 0 Zdržel se: 1 člen - Ing. Václav Kadlec 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice, schválilo návrh vyvolat jednání 
s panem Ing. Lubalem o směně části pozemku p.č. 1152/1, k.ú. 
Bořetice za pozemek, na kterém je v současné době umístěn 
skládkový. Nechat zaměřit a vytyčit pozemek p.č. 1152/1, k.ú., 
Bořetice.  

10.b) manželé Andrea a Jindřich Kobzovi, Bořetice čp. 335 – 
žádost o odprodej pozemku p.č. p.č. 133/68, k.ú. Bořetice 
(předzahrádka) 

- jsou zde umístěny inženýrské sítě 

- objednat vyhotovení geometrického plánu včetně zapracování 
věcných břemen 

- chodníku + 1 m za chodníkem nechat v majetku obce 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, 
aby Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo prodej pozemku p.č. 
133/68, k.ú. Bořetice, manželům Kobzovým, bytem Bořetice čp. 
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335, s tím, že Obec Bořetice nechá vypracovat geometrický plán 
včetně zaměření inženýrských sítí. Prostor pozemku, kde vede 
chodník a 1 m pozemku od chodníku bude ponechán v majetku 
obce. Cena za 1 m2 pozemku je Kč 15,--. Kupující uhradí všechny 
poplatky spojené s prodejem pozemku, včetně vypracování 
geometrického plánu a platby daně z převodu nemovitostí. 

Hlasování: 

ANO: 14 hlasů NE: 0 Zdržel se: 0 

Usneseni: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo prodej pozemku p.č. 
133/68, k.ú. Bořetice, manželům Kobzovým, bytem Bořetice čp. 
335, s tím, že Obec Bořetice nechá vypracovat geometrický 
plán včetně zaměření inženýrských sítí. Prostor pozemku, kde 
vede chodník a 1 m pozemku od chodníku bude ponechán 
v majetku obce. Cena za 1 m2 pozemku je Kč 15,--. Kupující 
uhradí všechny poplatky spojené s prodejem pozemku, včetně 
vypracování geometrického plánu a platby daně z převodu 
nemovitostí. 

10. c) Jindřiška Kadlecová, Bořetice čp. 252 – žádost o 
odprodej pozemku před domem čp. 252 

� pozemek asi není ve vlastnictví obce, zjistit současného 
majitele  

� stáhnout z pořadu jednání 

10. d) Ladislav Bauer, Bořetice čp. 364 – žádost o odprodej 
pozemku p.č. 288, k.ú. Bořetice, o výměře 13 m2 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby ZO 
Bořetice schválilo prodej pozemku p.č. 288, k.ú. Bořetice, o 
výměře 13 m2, panu Ladislavu Bauerovi, bytem Bořetice čp. 364. 
Cena pozemku za 1 m2 je Kč 15,--. Kupující uhradí veškeré 
poplatky spojené s prodejem pozemku včetně daně z převodu 
nemovitostí. 
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Hlasování: 

ANO: 14 členů NE: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo prodej pozemku p.č. 288, 
k.ú. Bořetice, o výměře 13 m2, panu Ladislavu Bauerovi, 
bytem Bořetice čp. 364. Cena pozemku za 1 m2 je Kč 15,--. 
Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku 
včetně daně z převodu nemovitostí. 

10.e) Jan Újezdský, Bořetice čp. 462 – p.č. 347/6, k.ú. Bořetice, 
o výměře 25 m2, pod lisovnou sklepa v trati Kraví hora 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby ZO Bořetice schválilo odprodej pozemku p.č. 347/6, k.ú. 
Bořetice, o výměře 25 m2. Kupující uhradí veškeré poplatky 
spojené s prodejem pozemku včetně daně z nemovitostí. Cena 
pozemku za 1 m2 dle aktuální cenové mapy pro Obec Bořetice, 
schválené ZO Bořetice. 

Hlasování:  

ANO: 14 členů NE: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení: 

ZO Bořetice schválilo odprodej pozemku p.č. 347/6, k.ú. 
Bořetice, o výměře 25 m2. Kupující uhradí veškeré poplatky 
spojené s prodejem pozemku včetně daně z nemovitostí. Cena 
pozemku za 1 m2 dle aktuální cenové mapy pro Obec Bořetice, 
schválené ZO Bořetice. 

10.f) Vít Buchta, Bořetice čp. 210 – žádost o odprodej popř. 
pronájem části pozemku p.č. 133/1, k.ú. Bořetice (místo na 
parkování auta před rodinným domem) 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo je proto, 
aby ZO Bořetice schválilo zamítnutí prodeje i pronájmu části 
pozemku p.č. 133/1, k.ú. Bořetice, o výměře 5,5 m x 3m, před 
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rodinným domem čp. 210. 

Hlasování:  

ANO: 13 členů NE: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice zamítlo prodej i pronájem části 
pozemku p.č. 133/1, k.ú. Bořetice, o výměře 5,5 m x 3m, před 
rodinným domem čp. 210. 

10 g) Marcela a Marian Procházkovi, Bořetice čp. 296 – 
odprodej části pozemku p.č. 115/2, k.ú. Bořetice, o výměře 3 
m2 před rodinným domem (dle geometrického plánu) 

- chybné geometrické zaměření pozemku 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo, aby tento bod byl 
stažen z programu jednání, s tím, že bude vypracován nový 
geometrický plán, pouze na část pozemku o výměře 2 m2 před 
rodinným domkem. 

Hlasování:  

ANO: 14 členů NE: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 14 hlasy, aby tento bod 
byl stažen z programu jednání, s tím, že bude vypracován nový 
geometrický plán, pouze na část pozemku o výměře 2 m2 před 
rodinným domkem. 

1. h) Manex & co, Bořetice - žádost o odprodej pozemků p.č. 
133/8, 133/32, 133/61, vše k.ú. Bořetice 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby ZO schválilo odprodej pozemků p.č. 133/8, 133/32 a 
133/61, vše k.ú. Bořetice, firmě Manex & co, Bořetice. Cena Kč 
80,-- za 1 m2, kupující uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem 
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pozemků včetně daně z převodu nemovitostí. 

Hlasování: 

ANO: 14 členů Ne: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo odprodej pozemků p.č. 
133/8, 133/32 a 133/61, vše k.ú. Bořetice, firmě Manex & co, 
Bořetice. Cena Kč 80,-- za 1 m2, kupující uhradí veškeré 
poplatky spojené s prodejem pozemků včetně daně z převodu 
nemovitostí. 

10. ch) Ivan Švásta, Bořetice čp. 92 – odprodej části pozemku 
p.č. 2584/1, k.ú. Bořetice (dle geometrického plánu) 

� chybný geometrický plán 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby ZO Bořetice schválilo stáhnout tento bod z programu 
jednání. Nutno zpracovat nové geometrické zaměření. 

Hlasování: 

ANO: 14 členů Ne: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení: 

ZO Bořetice schválilo stáhnout tento bod z programu jednání. 
Nutno zpracovat nové geometrické zaměření. 

1. i) manželé Lenka a Ing. Jaroslav Grůzovi, Bořetice čp. 494 

� žádost o odprodej pozemků p.č. st. 792 o výměře 8 m2 a 
p.č. 133/89 o výměře 143 m2, vše k.ú. Bořetice (dle 
geometrického plánu 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, 
aby ZO Bořetice schválilo zveřejnění záměru Obce Bořetice 
odprodat pozemky p.č. st. 792 , o výměře 8 m2, a p.č. 133/89, o 
výměře 143 m2, na úřední desce a aby žádost byla  projednána na 
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příští jednání Zastupitelstva obce Bořetice. 

Hlasování: 

ANO: 13 členů Ne: 0 Zdržel se: 1 člen – Ing. J. Grůza 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zveřejnění záměru Obce 
Bořetice odprodat pozemky p.č. st. 792 , o výměře 8 m2, a p.č. 
133/89, o výměře 143 m2, na úřední desce. Žádost bude 
projednána na příští jednání Zastupitelstva obce Bořetice. 

11. Žádost o odprodej stavebních míst pro rodinné domky  

- Žaneta Studýnková, Bořetice čp. 135, Roman Lebloch, Vrbice 

- pozemek p.č. 1176/61, k.ú. Bořetice, vedle novostavby rodinného 
domu čp. 502 

- pozemek není ve vlastnictví obce, ale státu 

- pozemkový fond – převod pozemku na obec 

- vypracovat studii pro napojení na stávající inženýrskou síť 

- zastupitelstvo obce zmocňuje radu k přípravě studie nové ulice 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
zastupitelstvo obce Bořetice zmocnilo radu obce Bořetice 
k přípravě studie nové ulice navazující na stávající ulici “Humna u 
Jednoty ” - od rodinného domku čp. 502 směrem k Vrbici. 

Hlasování: 

ANO:14 NE: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice zmocnilo radu obce Bořetice 
k přípravě studie nové ulice navazující na stávající ulici 
“Humna u Jednoty ” - od rodinného domku čp. 502 směrem 
k Vrbici. 
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12. Schválení ukončení členství v Mikroregionu Kloboucko  

- přednesl Václav Petrásek 

- ukončení členství ke dni 31.12.2005 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo ukončení členství 
obce Bořetice v Mikroregionu Kloboucko ke dni 31.12.2005 

Hlasování: 

ANO: 14 členů Ne: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo ukončení členství obce 
Bořetice v Mikroregionu Kloboucko ke dni 31.12.2005 

14. Středisko Rané péče Brno – příspěvek pro Jiřího Herůfka, 
Bořetice čp. 396 

- žádost o poskytnutí finančního příspěvku, který bude sloužit na 
pokrytí alespoň části nákladů spojených s péčí o Jiřího Herůfka, 
nar. 8.12.2000. 

- výše příspěvku Kč 6.000,-- 

- dát do rozpočtové změny č. 3/2005 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby zastupitelstvo obce Bořetice schválilo poskytnutí 
finančního příspěvku Středisku rané péče Brno ve výši Kč 6.000,--, 
příspěvek bude zařazen do rozpočtové změny č. 3/2005.Příspěvek 
bude sloužit 

na pokrytí alespoň části nákladů spojených s péčí o Jiřího Herůfka, 
nar. 8.12.2000, bytem Bořetice čp. 396 

Hlasování: 

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

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo poskytnutí finančního 
příspěvku Středisku rané péče Brno ve výši Kč 6.000,--, 
příspěvek bude zařazen do rozpočtové změny č. 3/2005. 
Příspěvek bude sloužit na pokrytí alespoň části nákladů 
spojených s péčí o Jiřího Herůfka, nar. 8.12.2000, bytem 
Bořetice čp. 396. 

15.a) Sloučení viničních tratí – dle návrhu Ing. Stanislava 
Nováka 

- sloučení Terasy + Kraví hora = Kraví hora  

- Čtvrtě + Padělky = Čtvrt ě 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo sloučení viničních 
tratí a to následovně: Terasy + Kraví hora = Kraví hora 

Čtvrtě + Padělky = Čtvrtě 

  

Hlasování: 

ANO: 14 členů Ne: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo sloučení viničních tratí a 
to následovně: Terasy + Kraví hora = Kraví hora 

Čtvrt ě + Padělky = Čtvrt ě 

15. b) Hantály, a.s., Velké Pavlovice – zametací technika 

- přednesl p. starosta Václav Petrásek 

- zakoupení zametacího vozu za Kč 4.200.000,-- firmou Hantály, 
a.s. 

- nabídka zametání obce Bořetice – 5x ročně Kč 32.000,-- 
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Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, 
s tím, aby ZO Bořetice neschválilo zakoupením zametacího vozu a 
zametání obce Bořetice. 

Hlasování: 

ANO: 14 NE: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice nesouhlasí se zakoupením 
zametacího vozu a se zametáním obce Bořetice. 

15. c) Prodej pozemků – ulička “ Za Zedníkovým”  

- přednesl pan starosta 

Zájemce o koupi pozemku Pozemek p.č., 

k.ú. Bořetice 

Výměra pozemku v m2 Požadovaný úkon 

Šafránek František, 691 08, 
Bořetice čp. 94 

133/120 51  schválení prodej 

Šafránek František, 691 08, 
Bořetice čp. 94 

133/119 478 schválení zveřejnění 
záměru 

Lubomír Hrubý, 
Turgeněvova 22,  

618 00 Brno 

133/115 38 schválení prodeje 

Lubomír Hrubý, 
Turgeněvova 22,  

618 00 Brno 

133/116 78 schválení prodeje 

Věra Pražáková,  

Na Valtické 16 

691 41 Břeclav 

133/117 64 schválení prodeje 

Věra Pražáková,  

Na Valtické 16 

691 41 Břeclav 

133/118 421 schválení zveřejnění 
záměru 

Anna Vojtěšková, 691 08, 
Bořetice čp. 93 

133/112 28 schválení prodeje 

Anna Vojtěšková, 691 08, 
Bořetice čp. 93 

133/113 75 schválení prodeje 

Miroslav Grůza, 691 08 

Bořetice čp. 189 

133/114 33 schválení zveřejnění 
prodeje 
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Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo prodej nebo 
zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat pozemky, které jsou 
výše uvedeno.  

Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku 
včetně vypracování geometrického plánu a daně z převodu 
nemovitostí. Cena za 1 m2 je Kč 15,--. 

Hlasování:  

ANO: 14 NE: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo prodej nebo zveřejnění 
záměru Obce Bořetice odprodat pozemky, tak jak je níže 
uvedené.  

Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku 
včetně vypracování geometrického plánu a daně z převodu 
nemovitostí. Cena za 1 m2 je Kč 15,--. 

Miroslav Grůza, 691 08 

Bořetice čp. 189 

133/111 94 schválení zveřejnění 
prodeje 

Miroslav Grůza, 691 08 

Bořetice čp. 189 

133/110 33 schválení prodeje 

František Šťavík 133/108 31 schválení prodeje 

František Šafránek, 691 08 
Bořetice čp. 67 

133/106 66 schválení prodeje 

Zájemce o koupi pozemku Pozemek p.č., 

k.ú. Bořetice 

Výměra pozemku v m2 Schválený úkon 

Šafránek František, 691 08, 
Bořetice čp. 94 

133/120 51  prodej 

Šafránek František, 691 08, 
Bořetice čp. 94 

133/119 478 zveřejnění záměru 

Lubomír Hrubý, 
Turgeněvova 22,  

133/115 38 prodej 
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15. d) Stanovy Mikroregionu Hustopečsko 

- přednesl p. starosta Václav Petrásek, viz. příloha 

- JUDr. Jana Zemánková: žádá objasnit konstrukci příspěvku 

- JUDr. Jana Zemánková: Obec Bořetice nemusí schvalovat 
stanovy, stačí vzít na vědomí. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby zastupitelstvo obce Bořetice schválilo Stanovy Svazku 
obcí Mikroregion Hustopečsko a příspěvek na rok 2005 ve výši Kč 

618 00 Brno 

Lubomír Hrubý, 
Turgeněvova 22,  

618 00 Brno 

133/116 78 prodej 

Věra Pražáková,  

Na Valtické 16 

691 41 Břeclav 

133/117 64 prodej 

Věra Pražáková,  

Na Valtické 16 

691 41 Břeclav 

133/118 421 zveřejnění záměru 

Anna Vojtěšková, 691 08, 
Bořetice čp. 93 

133/112 28 prodej 

Anna Vojtěšková, 691 08, 
Bořetice čp. 93 

133/113 75 prodej 

Miroslav Grůza, 691 08 

Bořetice čp. 189 

133/114 33 zveřejnění prodeje 

Miroslav Grůza, 691 08 

Bořetice čp. 189 

133/111 94 zveřejnění prodeje 

Miroslav Grůza, 691 08 

Bořetice čp. 189 

133/110 33 prodej 

František Šťavík 133/108 31 prodej 

František Šafránek, 691 08 
Bořetice čp. 67 

133/106 66 prodej 
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10.000,-- do rozpočtové změny č. 3/2005 . 

Hlasování:  

ANO: 14 členů Ne: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 14 hlasy Stanovy Svazku 
obcí Mikroregion Hustopečsko a příspěvek na rok 2005 ve výši 
Kč 10.000,-- do rozpočtové změny č. 3/2005. 

15. e) ČOV – dotace na projektovou dokumentaci 

� informoval pan starosta Václav Petrásek dotaci na projektovou 
dokumentaci ČOV od JmKÚ neobdržíme. 

15. f) Skládkový dvůr  

- přednesl pan starosta Václav Petrásek 

- Ing. Lůbal – žádá o oplocení skládkového dvoru 

15.g) Vesnice roku 

15. h) Dotace JmKÚ Brno – ve výši K č 1.000.000,-- bez 
spoluúčasti  

- přednesl pan starosta Václav Petrásek, viz. příloha 

- vybudování přístupové cesty do Teras Kč 2.598.000,-- (bez DPH) 

- vybudování parkoviště Kč 1.600.000,-- (bez DPH) 

Pan starosta Václav Petrásek, dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby zastupitelstvo obce Bořetice schválilo, aby Obce 
Bořetice podala žádost na Jihomoravský krajský úřad Brno o 
dotaci na vybudování přístupové cesty do Teras  

Hlasování: 

ANO: 14 členů Ne: 0 Zdržel se: 0 
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Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo, aby Obce Bořetice 
podala žádost na Jihomoravský krajský úřad Brno o dotaci na 
vybudování přístupové cesty do Teras  

15. ch ) Finanční komise – odstoupení předsedkyně Marie 
Vyhňákové 

� paní Marie Vyhňáková rezignuje na funkci předsedkyně 
finanční komise, navrhuje paní Bc. Alenu Újezdskou 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby Zastupitelstvo obce Bořetice přijalo rezignaci paní Marie 
Vyhňákové na předsedkyni finanční komise a zároveň zvolilo 
předsedkyní finanční komise Bc. Alenu Újezdskou. 

Hlasování: 

ANO: 12 členů  

Ne: 0  

Zdržel se: 2 – Bc. Alena Újezdská, Marie Vyhňáková 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice přijalo rezignaci paní Marie 
Vyhňákové na předsedkyni finanční komise a zároveň zvolilo 
předsedkyní finanční komise Bc. Alenu Újezdskou. 

  

Konec jednání: 23:55 hodin 

Zapsala: Jana Hluchá 

  

  

Václav Petrásek, starosta 
obce ........................................................ 
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Ing. Lenka Bukovská, zástupce 
starosty ........................................ 

Ing. Jaroslav Grůza, ověřovatel zápisu ........................................ 

Ing. Václav Kadlec, ověřovatel zápisu ......................................... 
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