
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 
konaného dne 22. března 2005, začátek jednání v 19 hodin. 
Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek. 

Začátek jednání: v 19 hodin 

Přítomni:  13 členů 

Bc. Alena Újezdská 

Omluveni: Miroslav Grůza 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu 
jednání 

- program jednání přečetl pan starosta Václav Petrásek 

Program jednání:  

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu 
jednání  

2. Volba ověřovatelů zápisu  
3. Slib – nový člen Zastupitelstva obce  
4. Kontrola usnesení z minulého jednání Zastupitelstva obce 

Bořetice  
5. Zpráva z jednání Rady obce Bořetice  
6. a) Úprava schváleného rozpočtu na rok 2005 – sloučení 

rozpočtového opatření 1/2005 se schváleným rozpočtem na rok 
2005 v příjmové i výdajové části 

b) Rozpočtové opatření 2/2005 

7. Prodej pozemků: 

a) Václav Bukovský, Bořetice čp. 456 – pozemek p.č. 430/1, k.ú. 

Bořetice, o výměře 12 m2 

8. Žádost o dotaci: 
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a. Rybářský spolek Bořetice  
b. dechová hudba Horenka  
c. TJ Sokol Bořetice  
d. Svobodná spolková republika Kraví hora  
e. mužácký sbor Svodničan  
f. církev 

8. Správce areálu TJ Sokol Bořetice  
9. Mikroregion Hustopečsko 

a. schválení stanov  
b. schválení rozpočtu Mikroregionu Hustopečsko na rok 2005  
c. příspěvek obce Bořetice pro Mikroregion Hustopečsko 

8. Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Bořetice v roce 2004  
9. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 

zákona 128/2000 Sb. v pozdějším znění  
10. Rozprava a různé  
11. Závěr jednání 

Václav Surman: žádá o vložení bodu “Vybudování ČOV a 
kanalizace obce Bořetice” 

Ing. Lenka Bukovská: Navrhuje vložit tento bod do bodu číslo 12. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, 
aby do bodu 12 byl vložen bod “Vvybudování ČOV a kanalizace 
obce Bořetice”. 

Hlasování: 

ANO: 8 

NE:  

Zdržel se: 5 

Bc. Alena Újezdská nehlasuje, nemá složený slib 

Usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo 8 hlasy vložit bod 
“Vybudování ČOV a kanalizace obce Bořetice” do bodu číslo 
12. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se 
schválením programu jednání, tak jak byl přednesen včetně 
doplnění do bodu 12. 

ANO: 9 

NE: 0 

Zdržel se: 4 

Bc. Alena Újezdská nehlasuje, nemá složený slib 

Usnesení:  

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 9 hlasy program jednání, 
tak jak je přednesl starosta obce včetně doplnění do bodu 12. 

1. Volba ověřovatelů zápisu 

Návrh: Marie Vyhňáková, Ing. Stanislav Novák 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby ověřovateli 
zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 
konaného dne 22.3.2005 byli zvolení Marie Vyhňáková a Ing. 
Stanislav Novák. 

Hlasování: 

ANO: 13 členů 

NE: 0  

Zdržel se: 0 

Bc. Alena Újezdská nehlasuje, nemá složený slib. 

Usnesení: 
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Ověřovateli zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva 
obce Bořetice konaného dne 22.3.2005 byli zvoleni Marie 
Vyhňáková a Ing. Stanislav Novák. 

2. Slib – nový člen Zastupitelstva obce Bořetice 

a. odstoupení Mgr. Marie Hamalová – je nucena vzdát se funkce 
členky Zastupitelstva obce Bořetice, zákon č. 96/2005 Sb. ze 
dne 6. ledna 2005 Sb.  

b. Slib nového člena ZO Bořetice Bc. Aleny Újezdské 

1. Kontrola usnesení z jednání Zastupitelstva obce Bořetice 

Ing. Bukovská – všechno splněno 

2. Zpr ávy z jednání Rady obce Bořetice 

� přednesla Ing. Bukovská 

1. a) Úprava schváleného rozpočtu na rok 2005  

� sloučení rozpočtového opatření 1/2005 se schváleným 
rozpočtem na rok 2005 v příjmové i výdajové části  

� přednesla slečna Lucie Procházková 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se sloučením 
rozpočtového opatření 1/2005 se schváleným rozpočtem na rok 
2005 v příjmové i výdajové části tak, jak ho přednesla slečna Lucie 
Procházková 

Hlasování: 

ANO: 14 členů 

Ne: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 14 hlasy sloučení 
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rozpočtového opatření 1/2005 se schváleným rozpočtem na rok 
2005 v příjmové i výdajové části tak, jak ho přednesla slečna 
Lucie Procházková. 

b. Rozpočtové opatření 1/2005 

� přednesla Lucie Procházková  
� přesouvá se po projednání bodu č. 10 

Marie Vyhňáková – zpráva o auditu, předběžná zpráva o 
odstranění závad z auditu. 

Pan starosta se dotazuje paní Bc. Aleny Újezdské, zda nechce 
pracovat ve Finanční výboru obce Bořetice 

Paní Bc. Alena Újezdská souhlasí. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby se Bc. Alena Újezdská stala členkou Finančního výboru 
obce Bořetice. 

Hlasování: 

ANO: 13 členů 

NE: 0 

Zdržel se 1 člen – Bc. Alena Újezdská 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo 13 hlasy paní Bc. Alenu 
Újezdskou, bytem Bořetice čp. 28, členkou Finančního výboru 
obce Bořetice. 

  

1. Prodej pozemků  

a. Václav Bukovský, Bořetice čp. 456 – žádost o odkoupení 
pozemku p.č. 430/1, k.ú. Bořetice, o výměře 12 m2 
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Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby odprodej pozemku byl odložen na dobu po provedení 
jednoduchých pozemkových úprav v trati “Kraví hora” 

Hlasování: 

ANO: 14 členů 

NE: 0 

Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo odložit prodej pozemku 
p.č. 430/1, k.ú. Bořetice, o výměře 12 m2, až na dobu po 
provedení jednoduchých pozemkových úprav v trati “Kraví 
hora” 

1. Žádost o dotaci 

� celková rezerva Kč 760.000,--  
� pan starosta Václav Petrásek – navrhuje peníze z rezerv dát na 

chodníky  
� JUDr. Jana Zemánková – peníze směrovat na činnost s dětmi  
� Ing. Václav Kadlec – dopracovat přesně podmínky poskytnutí 

příspěvků  
� Ing. Jaroslav Grůza – Kde je rozdíl mezi Svodničanem a TJ 

Sokol  
� Václav Surman – vybudování nafukovací haly  
� Ing. Lenka Bukovská – dodělejme, co je rozdělané  
� JUDr. Jana Zemánková – Co dala Kravihorská republika 

Bořeticím. 

Pan starosta dává hlasovat o to tom, kdo souhlasí s veřejným 
hlasováním o přidělování dotací. 

Hlasování: 

ANO: 4 členové – Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. 
Jaroslav Grůza, Václav Surman 
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NE: 2 členové 

Zdrželi se: 8 členů 

Usnesení : 

Zastupitelstvo obce Bořetice neschválilo veřejné hlasování 
o přidělování dotací. 

Paní JUDr. Jana Zemánková dává návrh na hlasování:  

tajné hlasování, maximální částka Kč 700.000,--, 
v jednotlivých žádostech se nesmí měnit částky. 

Pan starosta dává hlasovat o výše uvedeném návrhu. 

Hlasování: 

ANO: 12 – Jana Grégrová, Bc. Jana Újezdská, Ing. Stanislav 
Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka 
Bukovská, Václav Petrásek, Václav Surman, Ing. Pavel Odstrčil, 
Milan Herůfek, Marie Vyhňáková, Jaroslav Procházka 

NE:0  

Zdrželi se: 2 – Ing. Jaroslav Grůza, František Otáhal 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo tajné hlasování o 
přidělování dotací, maximální částka Kč 700.000,--, jednotlivé 
žádosti se nesmí měnit v částkách. 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby členy 
sčítací komise byli pan Václav Surman a paní Bc. Alena Újezdská. 

Hlasování: 

ANO: 14 členů 

Ne: 0 
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Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo sčítací komisi ve složení 
pan Václav Surman a paní Bc. Alena Újezdská.  

Výsledek hlasování: 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice přidělilo dotaci: TJ Sokol Bořetice 
ve výši Kč 500.000,--, Svobodné spolkové republice Kraví hora 
ve výši Kč 50.000,-- a Mužáckému sboru “Svodničan” ve výši 
Kč 100.000,--. Dotace budou vyplaceny z paragrafu a položky 
rezervy. 

Zastupitelstvo obce Bořetice zmocňuje Radu obce Bořetice ke 
zpracování smluv s výše uvedenými organizacemi. 

1. Správce areálu TJ Sokol Bořetice 

� přednesl pan Milan Herůfek  
� JUDr. Jana Zemánková – odložit na jednání Rady obce 

Bořetice 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby tento bod byl stažen z jednání dnešního zasedání. 

Organizace Požadovaná částka dotace na rok 
2005 

Počet hlasů 

TJ Sokol Bořetice Kč 500.000,-- 8 hlasů 

Svobodná spolková 
republika Kraví hora 
Bořetice 

Kč 50.000,-- 11 hlasů 

Římskokatolická církev Kč 246.000,-- 6 hlasů 

Slovácká kapela Horenka Kč 20.000,-- 6 hlasů 

Rybářský svaz Bořetice Kč 100.000,-- 5 hlasů 

Mužácký sbor “Svodničan” Kč 100.000,-- 8 hlasů 
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Hlasování: 

ANO: 13 členů – Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. 
Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, 
Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. 
Jaroslav Grůza, Ing. Pavel Odstrčil, Jaroslav Procházka, Milan 
Herůfek, Marie Vyhňáková 

NE: 0 

Zdržel se: 1 člen – Ing. Václav Kadlec 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 13 hlasy stažení bodu 9 
z dnešního zasedání. 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby ZO Bořetice 
pověřilo radu Bořetice  vypracování konceptu využití areálu hřiště. 

Hlasování: 

ANO: 14 členů 

NE: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo pověřit Radu obce 
Bořetice vypracování konceptu využití areálu hřiště. 

1. Mikroregion Hustopečsko 

a. Stanovy Svazku obcí Mikroregionu Hustopečsko 

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí s připomínkou 
- vysvětlit princip výpo čtu ročního příspěvku jednotlivých 
obcí ve stanovách. 
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b. Rozpočet Svazku obcí Mikroregionu Hustopečsko na rok 2005 

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí Rozpočet 
Svazku obcí Mikroregionu Hustopečsko na rok 2005. 

c. Příspěvek obce Bořetice ve výši Kč 24.200,-- Svazku obcí 
Mikroregionu Hustopečsko na rok 2005 

Zastupitelstvo obce Bořetice neschvaluje příspěvek Svazku 
obcí Mikroregionu Hustopečsko ve výši Kč 24.200,-- a žádá 
vysvětlení principu výpočtu tohoto příspěvku. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, že Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí stanovy 
Svazku obcí Mikroregionu Hustopečsko s připomínkou, že bude ve 
stanovách vysvětlen princip výpočtu ročního příspěvku 
jednotlivých obcí. 

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí rozpočet Svazku obcí 
Mikroregionu Hustopečsko na rok 2005. Zastupitelstvo obce 
Bořetice neschvaluje příspěvek Svazku obcí Mikroregionu 
Hustopečsko ve výši Kč 24.200,-- na rok 2005 a žádá vysvětelení 
principu výpočtu tohoto příspěvku. 

Hlasování: 

ANO: 13 členů – Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. 
Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, 
Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav 
Surman, Ing. Pavel Odstrčil, Jaroslav Procházka, Milan Herůfek, 
Marie Vyhňáková 

NE: 0 

Zdržel se: 1 člen – Ing. Lenka Bukovská 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí stanovy Svazku 
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obcí Mikroregionu Hustopečsko s připomínkou, že bude ve 
stanovách vysvětlen princip výpočtu ročního příspěvku 
jednotlivých obcí. 

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí rozpočet Svazku 
obcí Mikroregionu Hustopečsko na rok 2005. Zastupitelstvo 
obce Bořetice neschvaluje příspěvek Svazku obcí 
Mikroregionu Hustopečsko ve výši Kč 24.200,-- na rok 2005 a 
žádá vysvětlení principu výpočtu tohoto příspěvku. 

Návrat k bodu 6 b) Rozpočtové opatření obce Bořetice č. 
1/2005 

� z rozpočtového opatření se vypouští změny týkající se 
příspěvku Svazku obcí Mikroregionu Hustopečsko a změny 
týkající se obecní knihovny. 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se schválením 
rozpočtového opatření č. 1/2005 obce Bořetice, tak jak ho 
přednesla slečna Lucie Procházková, s tím, že se 
z rozpočtového opatření se vypouští změny týkající se 
příspěvku Svazku obcí Mikroregionu Hustopečsko a obecní 
knihovny. 

Hlasování: 

ANO: 14 členů 

NE: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo rozpočtové opatření č. 
1/2005 obce Bořetice, tak jak ho přednesla slečna Lucie 
Procházková, s tím, že se z rozpočtového opatření vypouští 
změny týkající se příspěvku Svazku obcí Mikroregionu 
Hustopečsko a obecní knihovny. 
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1. Bezpečnostní situace v obci Bořetice v roce 2004 

� zpráva od Policie ČR, obvodní odd. Velké Pavlovice  
� přednesl pan starosta Václav Petrásek 

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí zprávu o 
bezpečnostní situaci v obci Bořetice v roce 2004. 

12. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 
94 zákona 128/2000 Sb. v pozděj ším znění 

a) Václav Surman – informace o “ Budování kanalizace a ČOV 
v obci Bořetice”  

- přednesl Václav Surman 

- předložil časový plán a mándátní smlouvu 

- Ing. Dalibor Vojtěšek – udělejte veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Bořetice týkající se budování kanalizace a 
ČOV v obci Bořetice a seznamte veřejnost. 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se svoláním 
mimořádného veřejné jednání Zastupitelstva obce Bořetice na 5. 
dubna 2005 v 19 hodin 

Hlasování: 

ANO: 14 členů 

NE: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo svolat mimořádné 
jednání Zastupitelstva obce Bořetice na 5. dubna 2005 v 19 
hodin. 

1. b) Nájemní smlouvy na domě čp. 488 – končí u některých 
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bytů v říjnu 2005  

12. c) Michna čp. 33 – nesouhlasí se zbourání zídky u silnice 

Konec jednání: 22:00 hodin 

  

  

Zapsala: Jana Hluchá 

Václav Petrásek, starosta obce 

Ing. Lenka Bukovská, zástupce starosty 

Ing. Stanislav Novák, ověřovatel zápisu 

Marie Vyhňáková, ověřovatel zápisu 
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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 
konaného dne 25. ledna 2005, začátek jednání v 19. hodin. 
Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek 

  

Začátek jednání: 19.10 hodin 

Přítomni:  Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Mgr. Marie Hamalová, 
Ing. Václav Kadlec, Ing. Stanislav Novák, JUDr. Jana Zemánková, 
Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav 
Surman, Jaroslav Procházka, Milan Herůfek, Marie Vyhňáková 

Omluveni: Ing. Pavel Odstrčil, Ing. Lenka Bukovská 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu 
jednání 

Program jednání: 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení programu 
jednání 
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2. Volba ověřovatelů zápisu 

3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO Bořetice 

4. Zpráva z jednání Rady obce Bořetice 

5. a) Rozpočtová opatření č. 1/2005, schválení rozpočtu 
v položkovém rozdělení ve výdajové části 

b) dotace mužáckému sboru “Svodničan” 

6. Pozemky: 

a) směna pozemků Parolkovi – schválení směny pozemku 

b) pan Josef Malinka, Bořetice čp. 428 – směna pozemku 

c) paní Jiřina Damborská, Bořetice čp. 50 – stížnost na prodej  

pozemku 

d) pan Ladislav Bauer, Bořetice čp. 364 – prodej pozemků 

e) spor o pozemky – manželé Mišičákovi a manželé 
Mazůrkovi 

f) revokace usnesení – pozemek Kateřina Kuchyňková, Radim  

Svatoň 

7. Schválení změny Obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku  

za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění,  

využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2005,  

v bodech 5.,6., a 8. 

8. Změna územního plánu – p.č. 243/7 stavba parkoviště pro  

nákladní automobily 
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9. Inventury obecního majetku 

10. a) Dotace pro TJ Sokol Bořetice 

b) nájemní smlouva pro nové šatny 

c) darovací smlouva na tréninkové hřiště z TJ Sokol Bořetice 
na  

Obec Bořetice 

11. Koupě pece do keramického kroužku pro ZŠ MJOŠ  

12. Předložení žádosti o vybudování chodníků v ulici “Hlavní” 

13. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 
94  

zákona 128/2000 Sb. v pozdějším znění) 

14. Rozprava a různé 

16. Závěr jednání 

Navrhované změny: 

rozdělení bodu:  

5. a) Schválení rozdělení výdajové části rozpočtu Obce 
Bořetice na rok 2005 do položek 

5. b) Rozpočtová změna 1/2005 

5. c) Dotace TJ Sokol Bořetice 

5. d) Koupě pece pro keramický kroužek ZŠ MJOŠ Bořetice 

5. f) Doplatek dotací z roku 2004 

5. g) Rozšíření středotlaké rozvodu plynu v Kraví hoře 

5. h) Rozpočtový výhled na roky 2005, 2006, 2007 
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9. Inventury obecního majetku – zrušeno 

nahrazuje se “Společnost MBBF Viventy – smlouva o 
spolupráci 

10. a) Dotace pro TJ Sokol Bořetice přesunuto jako bod 5.c) 

10. b) Nájemní smlouva pro nové šatny – ruší se celý bod 

11. Koupě pece do keramického kroužku pro ZŠ MJOŠ 
Bořetice – přesunuto jako bod 5.d) 

nahrazuje se: “Výkup pozemku pro záchytné parkoviště v KH”  

12. Předložení žádosti o vybudování chodníků v ulici “Hlavní” 
– přesunuto do bodu 5. b) 

nahrazeno: “AR Projekt – změna územního plánu” 

13. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ MJOŠ Bořetice 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo 
souhlasí, aby byl schválen program jednání Zastupitelstva obce 
Bořetice tak jak přednesl starosta obce včetně navržených 
změn. 

Hlasování: ANO: 13 členů 

NE: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 13 hlasy program 
jednání Zastupitelstva obce Bořetice tak, jak jej přednesl 
starosta obce včetně navržených změn. 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

� návrh: Milan Herůfek, Miroslav Grůza 
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Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, 
aby ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Milan Herůfek a pan 
Miroslav Grůza. 

Hlasování: ANO: 13 členů 

NE: 0  

Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo 13 hlasy ověřovateli zápisu 
pana Milana Herůfka a pana Miroslava Grůzu. 

1. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO Bořetice 

- přednesl pan starosta Václav Petrásek (viz. příloha) 

- při kontrole zápisu z jednání ZO ze dne 14.12.2004, byla 
zjištěna chyba v psaní. V cenové mapě pozemků má být 
správně uvedeno, že cena 1 m2 nezastavěné plochy 
v intravilánu obce je Kč 15,--. 

Cena za 1 
m2 
pozemku 

druh pozemku 

15 Kč nezastavěná plocha v intravilánu obce 

80 Kč zastavěná plocha v intravilánu obce 

80 Kč plocha určená k zastavění dle územního 
plánu v intravilánu obce 

Cena za 1 
m2 

pozemku 

druh pozemku 

25,-- nezastavěná plocha v prostoru Kraví hora 
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- ZO Bořetice bere na vědomí 

2. Zpr áva z jednání Rady obce Bořetice 

- přednesl Václav Petrásek (viz. příloha) 

- ZO Bořetice bere na vědomí 

3. a) Schválení rozdělení výdajové části rozpočtu Obce 
Bořetice na rok 2005 do položek 

- přednesla slečna Lucie Procházková (viz. příloha) 

- pan Milan Herůfek – příspěvek na úpravu prostranství kolem  

prodejny Jednoty, s.d., Mikulov 

- Ing. Jaroslav Grůza – rozdělení dotací udělat společně se 
změnou  

rozpočtu č. 1/2005 

Rozdělování výdajové části rozpočtu Obce Bořetice na rok 
2005 na položky 

- návrh přednesla slečna Lucie Procházková 

- Ing. Jaroslav Grůza: ZŠ MJOŠ – kolik je dotace a kolik peněz 
je na dovybavení školní jídelny? 

- Lucie Procházková – ZŠ MJOŠ vše je sloučeno do jedné 
částky 

80,-- zastavěná plocha v prostoru Kraví hora 

80,-- plocha určená k zastavění v prostoru Kraví 
hora dle územního plánu 

15,-- zemědělské pozemky – orná v extravilánu 
obce 
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- JUDr. Jana Zemánková – plyn, voda a elektřina na bytech 

- JUDr. Jana Zemánkvoá – opravy na místním hospodářství, za 
co? 

- Lucie Procházková: opravy traktoru, křovinořezu ... 

- JUDr. Jana Zemánková – voda na “hasičce”? 

- Václav Petrásek – Na “hasičce” voda není. 

- JUDr. Jana Zemánková – cestovné ZO, telefony ZO? 

- Lucie Procházková – Zde je účtované cestovné a telefony 
pana starosty 

- Ing. Jaroslav Grůza – v knihovně se porouchal hard disk, 
oprava bude stát cca Kč 3.000,--. Navrhuji přesunout 
z položky určené na nákup knih Kč 3.000,-- na položku 5169 
Kč 3.000,--. Položka na nákup knih a časopisů 5136 bude Kč 
38.000,-- a položka nákup služeb 5169 bude Kč 3.000,--. 

- Mgr. Marie Hamalová – žádá o vybudování okna ve třídě na 
přístavbě ZŠ MJOŠ a dále žádá o opravu dlažby v prostoru 
mateřské školy;  

- vybudování okna + oprava dlažby cca celkem 30.000,-- bude 
převedeno z rezerv na paragraf 3113 položku 5171. Bude 
řešeno v rozpočtové změně 1/2005. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo 
souhlasí, aby bylo schváleno rozdělení rozpočtu obce Bořetice 
na rok 2005 na straně výdajů do položek, tak jak jej přednesla 
slečna Lucie Procházková včetně změny v paragrafu 3314 – 
Knihovna. Rozpočet výdajů na rok 2005 celkem Kč 
10.766.000,-- 

Hlasování: ANO 13 

NE: 0 
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Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo rozdělení rozpočtu 
obce Bořetice na rok 2005 na straně výdajů do položek tak, 
jak je přednesla slečna Lucie Procházková včetně změny 
v paragrafu 3314 – Knihovna. Rozpočet výdajů na rok 
2005 celkem Kč 10.766.000,--. 

5.b) Rozpočtové opatření 1/2005 

- návrh přednesla slečna Lucie Procházková (viz. příloha) 

- změny návrhu: oprava ZŠ MJOŠ Kč 30.000,-- (z rezerv) 

oprava chodníků Kč 654.500,-- (z pozemkových úprav) 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby bylo 
schváleno převedení částky Kč 30.000,-- z rezerv na položku 
3113 5171 na vybudování okna v ZŠ MJOŠ a opravu dlažby 
v MŠ, dále převedení částky Kč 654.500,-- z pozemkových 
úprav na položku 2219 5171 oprava chodníků.  

Hlasování: ANO 13 členů 

Ne: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 13 hlasy rozpočtové 
převedení částky Kč 30.000,-- z rezerv na položku 3113 
5171 na vybudování okna v ZŠ MJOŠ a opravu dlažby 
v MŠ, dále převedení částky Kč 654.500,-- z pozemkových 
úprav na položku 2219 5171 oprava chodníků. 

Dotace Mužáckému sboru Svodničan 
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- dotace ve výši Kč 50.000,-- 

- Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo 
souhlasí s převedením Kč 50.000,-- na účet mužáckého sboru 
“Svodničan” Částka ve výši Kč 50.000,-- bude převedena 
z rezerv. 

Hlasování: ANO: 10 členů - Jana Grégrová, Miroslav Grůza, 
Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, Václav Petrásek, 
František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, 
Jaroslav Procházka, Marie Vyhňáková 

NE: 0 

Zdrželi se: 3 členové: Mgr. Marie Hamalová, Milan Herůfek, 
JUDr. Jana Zemánková  

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 10 hlasy převedení 
částky Kč 50.000,-- na účet mužáckého sboru “Svodničan” 
Částka Kč 50.000,-- bude převedena z rezerv. 

5.c) Dotace TJ Sokol Bořetice 

- přednesl pan Milan Herůfek 

- Kč 500.000,-- dotace od Jihomoravského krajského úřadu je 
již na účtu TJ Sokol Bořetice 

- Václav Surman – stavělo se bez výběrového řízení 

- Milan Herůfek – výběrové řízení není podmínkou, staví firma 
pana Slámy z Kobylí; okna dodává firma pana Watzingera 

- JUDr. Jana Zemánková – budova je obce, půjde tedy o 
investici. Hlasujme o konkrétní věci. 

- JUDr. Jana Zemánková – musí se odlišit příspěvek na činnost 
od dotace. Obec nemá vliv na to, zda a o jakou dotaci bude TJ 
Sokol Bořetice žádat. 
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- Ing. Jaroslav Grůza: Proč nešlo investovat do cizího majetku 
v případě Svobodné spolkové republiky Kraví hora (sklep)? 

- JUDr. Jana Zemánková: neschválení dotace může TJ Sokol 
Bořetice způsobit škodu, kdo za ni bude odpovědný? 

- Marie Vyhňáková: Je to rozestavěné, tak ať se to dodělá. 

- JUDr. Jana Zemánková – je to investice do obecního 
majetku, Kč 500.000,-- musí být odděleno jde o investici 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, že částka Kč 500.000,-- bude oddělena od dotace a TJ 
Sokol Bořetice bude poskytnuta dotace na činnost ve výši Kč 
160.000,-- za podmínek uvedených ve smlouvě. 

Hlasování: ANO: 11 členů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, 
Mgr. Marie Hamalová, Ing. Václav Kadlec, Ing. Stanislav 
Novák, Václav Petrásek, František Otáhal, Jaroslav Procházka, 
Milan Herůfek, Marie Vyhňáková, JUDr. Jana Zemánková 

NE: 1 člen – Ing. Jaroslav Grůza 

Zdržel se: 1 člen – Václav Surman 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 11 hlasy, že částka 
Kč 500.000,-- bude oddělena od dotace a TJ Sokol Bořetice 
bude poskytnuta dotace na činnost ve výši Kč 160.000,-- za 
podmínek uvedených ve smlouvě. 

JUDr. Jana Zemánková: Odsuňme řešení Kč 500.000,-- na 
příští jednání zastupitelstva obce. 

5. d) Koupě pece pro keramický kroužek ZŠ MJOŠ 
Bořetice 

- pan starosta Václav Petrásek přečetl žádost ZŠ MJOŠ 
Bořetice  
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- cena do 50.000,-- 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo 
souhlasí, aby obec Bořetice zakoupila pec na vypalování 
keramických výrobků pro ZŠ MJOŠ Bořetice, v ceně do 
50.000,--. Částka Kč 50.000,-- bude 

převedena z rezerv. 

Hlasování: ANO: 13 členů 

NE: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 13 hlasy zakoupení 
pece na vypalování keramických výrobků pro ZŠ MJOŠ 
Bořetice, v ceně do Kč 50.000,--. Částka Kč 50.000,-- bude 
převedena z rezerv. 

5. f) Doplatek dotací z roku 2004 

- přesunout do příštího jednání Zastupitelstva obce Bořetice 

- nová žádost na tento rok 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby byl tento bod jednání přesunut na příští jednání 
zastupitelstva obce Bořetice, s tím, že všechny organizace, 
které dostaly vyplaceny pouze 50 % si podají novou žádost 
v této výši na letošní rok.  

Hlasování: ANO: 13 členů 

NE: 0 členů 

Zdržel se: 0 členů 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo 13 hlasy přesunutí tohoto 
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dobu na příští jednání zastupitelstva obce Bořetice s tím, že 
všechny organizace, které dostaly vyplaceny pouze 50% si 
podají novou žádost v této výši pro letošní rok. 

5. g) Rozšíření středotlakého rozvodu plynu v Kraví hoře 

- přednesl pan starosta Václav Petrásek a pan Radomír 
Újezdský 

- projekt cca Kč 7.000,--, práce cca Kč 150.000,--, montáž cca 
Kč 77.000,-- 

- pan Újezdský je ochoten přispět částkou Kč 50.000,-- 

- JUDr. Jana Zemánková – odsunout až bude vypracován 
územní plán pro Kraví horu 

- pan starosta dává návrh dát z rozpočtových rezerv Kč 
150.000,-- na plynofikaci v areálu sklepů v Kraví hoře 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo 
souhlasí, aby z rozpočtových rezerv byla přesunuta částka Kč 
150.000,-- na rozšíření plynofikace v areálu sklepů pod Kraví 
horou.  

Hlasování: ANO: 12 členů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, 
Mgr. Marie Hamalová, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav 
Kadlec, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav 
Grůza, Václav Surman, Milan Herůfek, Marie Vyhňáková, 
Jaroslav Procházka  

Ne: 1 člen – JUDr. Jana Zemánková 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
se schválení rozpočtové změny č. 1/2005 obce Bořetice, tak 
jak ji přednesla slečna Lucie Procházková, včetně dílčích 
změn, které byly schváleny při dnešním jednání. Z rezerv bude 
přesunuto na jednotlivé položky 3113 5171 Kč 30. 000,-- 
vybudování okna a oprava dlažby v MŠ, 3399 5222 Kč 
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50.000,-- - příspěvek sboru “Svodničan”, 3419 5222 Kč 
160.000,-- příspěvek TJ Sokol Bořetice, 3392 6129 Kč 
50.000,-- - nákup pece na vypalování keramických výrobků, 
3633 6121 org. 15 Kč 150.000,-- – vybudování plynofikace 
v Kraví hoře. Z položky 3799 6121 pozemkové úpravy bude 
převedeno Kč 654.500,-- na položku 2219 5171 oprava 
chodníků. Rozpočet se nemění v celkové části. Strana příjmů 
činí Kč 10.668.600,--, strana výdajů činí Kč 10.766.000,-- a 
financování činí Kč 97.400,--. 

Hlasování: ANO: 13 členů 

NE: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schvaluje 13 hlasy 
rozpočtovou změnu č. 1/2005 obce Bořetice, tak jak ji 
přednesla slečna Lucie Procházková, včetně dílčích změn, 
které byly schváleny při dnešním jednání. Z rezerv bude 
přesunuto na jednotlivé položky 3113 5171 Kč 30. 000,-- 
vybudování okna a oprava dlažby v MŠ, 3399 5222 Kč 
50.000,-- - příspěvek sboru “Svodničan”, 3419 5222 Kč 
160.000,-- příspěvek TJ Sokol Bořetice, 3392 6129 Kč 
50.000,-- - nákup pece na vypalování keramických 
výrobků, 3633 6121 org. 15 Kč 150.000,-- – vybudování 
plynofikace v Kraví hoře. Z položky 3799 6121 pozemkové 
úpravy bude převedeno Kč 654.500,-- na položku 2219 
5171 oprava chodníků. Rozpočet se nemění v celkové části. 
Strana příjmů činí K č 10.668.600,--, strana výdajů činí K č 
10.766.000,-- a financování činí K č 97.400,--. 

6. a) Parolkovi, Bořetice čp. 96 – žádost o navrácení 
pozemku pod knihovnou 

- přednesl pan starosta 
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- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo 
souhlasí, aby Obec Bořetice směnila parcelu p.č. st. 21/1, k.ú. 
Bořetice, o výměře 19 m2, která je majetkem Obce Bořetice za 
parcelu p.č. st. 20/2, k.ú. Bořetice, o výměře 6 m2, která je 
majetkem manželů Parolkových, bytem Bořetice čp. 96 

Hlasování: ANO: 13 členů 

NE: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo směnu parcely p.č. 
st.21/1, k.ú. Bořetice, o výměře 19 m2, která je majetkem 
Obce Bořetice za parcelu p.č. st. 20/2, k.ú. Bořetice o 
výměře 6 m2, která je majetkem manželů Parolkových, 
bytem Bořetice čp. 96. 

6. b) Josef Malinka, Bořetice čp. 428 – směna pozemku pod 
silnicí v ulici “Školní” 

- pozemek obce p.č. 133/7 o výměře 207 m2 

- pozemek ve vlastnictví pana Malinky p.č. 133/62 o výměře 
64 m2  

(veden jako zahrada) 

- pozemek obce je o 143 m2 větší, rozdíl výměr bude doplacen 

- cena dle cenové mapy 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo je pro, 
aby Obec Bořetice směnila pozemek p.č. 133/7, k.ú. Bořetice, 
o výměře 207 m2, za pozemek p.č. 133/62, k.ú. Bořetice, o 
výměře 64 m2, který je ve vlastnictví pana Josefa Malinky, 
bytem Bořetice čp. 428, s tím, že pan Malinka rozdíl výměr 
doplatí, cena dle cenové mapy. 
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Hlasování: ANO: 13 

NE: 0 

Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce schválilo 13 hlasy, aby Obec Bořetice 
směnila pozemek p.č. 133/7, k.ú. Bořetice, o výměře 207 
m2, za pozemek p.č. 133/62, k.ú. Bořetice, o výměře 64 m2, 
který je ve vlastnictví pana Josefa Malinky, bytem Bořetice 
čp. 428, s tím, že pan Malinka rozdíl výměr doplatí, cena 
dle cenové mapy. 

6. c) Jiřina Damborská, Bořetice čp. 50 – stížnost na 
prozemku p.č. 317/8, k.ú. Bořetice, trať “Hliníky” 

- pan starosta Václav Petrásek přečetl stížnost paní Damborské 

- JUDr. Jana Zemánková: Budeme hlasovat o něčem o čem 
jsme už hlasovali? 

- p. František Otáhal: Revokujme usnesení ZO ze dne 
14.12.2004 a dejme vše posoudit nezávislému právníkovi. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom kdo souhlasí 
s tím, aby zastupitelstvo obce revokovalo usnesení ze dne 14. 
prosince 2004 o prodeji p.č. 317/8, k.ú. Bořetice, a vše se dalo 
posoudit nezávislému právníkovi. 

Hlasování: ANO: 3 členové - Václav Surman, Václav 
Petrásek, František Otáhal  

NE: 8 členů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Mgr. Marie 
Hamalová, Ing. Václav Kadlec, Ing. Stanislav Novák, JUDr. 
Jana Zemánková, Jaroslav Procházka, Milan Herůfek  

Zdrželi se: 2 členové - Ing. Jaroslav Grůza, Marie  
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Vyhňáková 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice neschválilo revokaci usnesení 
zastupitelstva obce Bořetice ze dne 14. prosince 2004 o 
prodeji pozemku p.č. 317/8, k.ú. Bořetice a předání 
materiálu k posouzení nezávislému právníkovi. 

6d) Ladislav Bauer, Bořetice čp. 364 – žádost o prodej 
pozemků v Hlinikách 

- žádost přečetl pan starosta Václav Petrásek (viz. příloha) 

- jedná se o pozemky v trati Hliníky, které vykoupil od pana 
Bauera MNV za cenu Kč 3,50 m2. Žádá o odprodej za stejnou 
cenu 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, abychom pana Bauera požádali o vyjádření, zda má 
zájem o zařazení mezi ostatní žadatele o odprodej pozemků 
v Hliníkách za stejných podmínek jako ostatní žadatelé. 

Hlasování: ANO: 13 členů 

NE: 0 

Zdrželi se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo, aby se požádal pan 
Ladislav Bauer, bytem Bořetice čp. 364, o vyjádření zda 
má zájem o zařazení mezi ostatní žadatele o prodej 
pozemků v Hliníkách za stejných podmínek jako ostatní 
žadatelé. 

6.e) Manželé Mi šicákovi a Mazůrkovi – spor o pozemek 
p.č. 2584 

- manželé Mišicákovi – žádají revokaci usnesení, kterým jim 
byl zamítnut odprodej pozemku a znovu žádají o prodej tohoto 
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pozemku 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby se revokovalo předešlé usnesení. 

Hlasování: ANO: 0 

NE: 12 – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. Stanislav 
Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Václav 
Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav 
Surman, Jaroslav Procházka, Milan Herůfek, Marie 
Vyhňáková 

Zdržel se: 1 – Mgr. Marie Hamalová  

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo nerevokovat 
předešlé  

usnesení. Nehodlá se již prodejem ani pronájem této 
parcely nadále zabývat. Stále platí rozhodnutí Rady obce 
Bořetice z 8. července 2001, kterým byl manželům 
Misicákovým pronajat pozemek p.č. 2584, k.ú. Bořetice, na 
dobu neurčitou, s tím, že pozemek nebude oplocen a 
nebudou na něm prováděny žádné terénní úpravy. 
Nájemné činní 1 Kč za rok. Dále platí usnesení 
Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 18. září 2001, kterým 
byl panu Václavu Mazůrkovi zamítnut pronájem pozemku 
p.č. 2584, s tím, že může pozemek užívat a udržovat jako 
doposud. 

4. f) Revokace usnesení – prodej pozemku Kateřině 
Kuchyňkové a Radimovi Svatoňovi,  

� pan starosta přednesl žádost o revokaci usnesení ze dne 1. října 
2002, kterým byl Kateřině Kuchyňkové a Radimu Svatoňovi 
schválen odprodej části pozemku p.č. 1630/5, k.ú. Bořetice, 
v trati “Záhumenice”. 
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Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby bylo revokováno usnesení ze dne 1. října 2002, kterým 
byl Kateřině Kuchyňkové a Radimu Svatoňoví schválen odprodej 
části pozemku p.č. 1630/5, k.ú. Bořetice, v trati “Záhumenice”. 

Hlasování: 

ANO: 13 členů Ne: 0 Zdrželi se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo revokovat usnesení 
Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 1. října 2002, kterým byl 
Kateřině Kuchyňkové a Radimu Svatoňovi schválen odprodej 
části pozemku p.č. 1630/5, k.ú. Bořetice, v trati “Záhumenice”. 

Manželé Marie a Bohumil Kuchyňkovi, Bořetice, čp. 279, žádají o 
odprodej části pozemku p.č. 1630/5, o výměře 613 m2, dle 
přiloženého geometrického plánu (nově vzniklá parcela p.č. 
1630/24, o výměře 613 m2) 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby manželům Marii a Bohumilu Kuchyňkovým, bytem 
Bořetice čp. 279, byla odprodána část pozemku p.č. 1630/5, o 
výměře 613 m2, dle přiloženého geometrického plánu – nově 
vzniklá parcela p.č. 1630/24.  

Prodej se uskuteční poté, co bude odkoupen pozemek, který se 
nachází pod silnicí v ulici “Záhumenní”, od paní Anny Šebestové, 
bytem Bořetice čp. 279.  

Hlasování: 

ANO: 13 členů NE: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo manželům Marii a 
Bohumilu Kuchyňkovým, bytem Bořetice čp. 279, odprodej 
části pozemku p.č. 1630/5, k.ú. Bořetice, o výměře 613 m2 (dle 
přiloženého geometrického plánu nově vzniklá parcela p.č. 
1630/24. Prodej se uskuteční po té, co bude odkoupen pozemek, 
který se nachází pod silnicí v ulici “Záhumenní”, od paní Anny 
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Šebestové, bytem Bořetice čp. 279. 

1. a) Schválení změny OZV o místním poplatku za provoz  

systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů č. 1/2005 v článku 5, 6,7 a 8 

� přednesl Václav Petrásek (viz. příloha) 

Navržené změny: 

- občan Kč 350,-- a rodina Kč 1.400,-- 

- v článku 8, bude změna v odstavci 1 “..... jsou osvobozeny děti do 
4 let” 

- v článku 8, bude změna v odstavci 2 “Rodina hradí do maximální 
částky Kč 1.400,--) 

- v článku 7 v odstavci 1. “Poplatník osobně nebo prostřednictvím 
společného plátce je povinen uhradit poplatek buď jednorázově do 
31.3. příslušného roku , nebo ve dvou splátkách splatných k 30.4. 
příslušného roku 

- v článku 8 přidat odstavec “3) Od poplatku jsou osvobozeny 
osoby trvale žijící v zahraničí po dobu minimálně 1 roku. 

- v článku 10 odstavec 6.) Tato obecně závazná vyhláška nabývá 
účinnosti 15. dnem po vyhlášení. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby byla schválena obecně závazná vyhláška o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2005 
včetně výše uvedených změn. 

Hlasování: 

ANO: 12 členů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. 
Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, 
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Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, 
Václav Surman, Jaroslav Procházka, Milan Herůfek, Marie 
Vyhňáková 

NE: 0  

Zdržel se: 1 člen – Mgr. Marie Hamalová 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo Obecně závaznou 
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů č. 1/2005 včetně výše 
uvedených změn. 

9) Společnost MBBF VIVENTY – smlouva o spolupráci 

- přednesl pan starosta Václav Petrásek 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, abychom ukončili spolupráci s firmou MBBF VIVENTY. 

Hlasování:  

ANO: 12 členů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. Stanislav 
Novák, Ing.Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Václav 
Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, 
Jaroslav Procházka, Milan Herůfek, Marie Vyhňáková 

NE: 0 

Zdržel se: 1 člen –Mgr. Marie Hamalová 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo 12 hlasy ukončit 
spolupráci s firmou MBBF VIVENTY. 

8. Změna územního plánu – p.č. 243/7 stavba parkoviště pro 
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nákladní automobily 

- pan František Otáhal, bytem Bořetice čp. 388, podal žádost o 
změnu v územním plánu, vybudování parkoviště pro své nákladní 
automobily na p.č. 243/7, k.ú. Bořetice. 

- JUDr. Jana Zemánková – proč budovat novou průmyslovou zónu 
v obci? 

- Milan Herůfek – nesouhlasím s tím, aby tam stály auta. 

- Ing. Jaroslav Grůza – Někde by se mělo parkoviště vytvořit. 

- František Otáhal – požádal o stáhnutí bodu z programu jednání 

10. c) Darovací smlouva na tréninkové hřiště z TJ Sokol 
Bořetice na Obec Bořetice 

- přednesl Milan Herůfek 

- pan starosta dává hlasovat o tom, kdo je pro, aby byla podepsána 
darovací smlouva, kterou TJ Sokol Bořetice daruje Obci Bořetice 
plochu tréninkového hřiště, které se nachází na části pozemku p.č. 
243/7, na části pozemku p.č. 243/2 a na části pozemku p.č. 243/9 
tak, jak ji předložil pan Milan Herůfek 

Hlasování:  

ANO: 12 – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Mgr. Marie Hamalová, 
Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, 
Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav 
Surman, Jaroslav Procházka, Milan Herůfek, Marie Vyhňáková  

NE: 0  

Zdržel se: 1 člen - Ing. Jaroslav Grůza 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo podepsání darovací 
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smlouvy, kterou TJ Sokol Bořetice daruje Obci Bořetice 
plochu tréninkového hřiště, které se nachází na části pozemku 
p.č. 243/7, na části pozemku p.č. 243/2 a na části pozemku p.č. 
243/9 tak, jak ji předložil pan Milan Herůfek. 

11. Výkup pozemku pro záchytné parkoviště v Krav í hoře 

- odkup části pozemku p.č. 294, k.ú. Bořetice, o výměře 20 arů za 
cca Kč 105.000,-- od pana Václava Jurase  

- na pozemku by se vybudovalo odstavné parkoviště  

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl 
pozemek vykoupen po provedení pozemkových úprav. 

Hlasování: 

ANO: 12 členů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Mgr. Marie 
Hamalová, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana 
Zemánková, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav 
Grůza, Václav Surman, Jaroslav Procházka, Marie Vyhňáková 

NE: 0 

Zdržel se: 1 člen – Milan Herůfek 

12. AR Projekt Brno – územní plán 

- přednesl pan starosta Václav Petrásek 

- firma AR Projekt, s.r.o. Brno, provádí změny územního plánu 

- firma zaslala k podpisu 2 smlouvy  

- smlouva o dílo na provedení změny č. 1 územního plánu Bořetice 
– částka Kč 154.700,-- (viz. příloha) 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo je pro aby Obec Bořetice 
podepsala smlouvu o dílo na provedení změny č.1 územního plánu 
obce Bořetice. Cena Kč 154.700,-- 
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Hlasování: 

ANO: 13 NE: 0 Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí, aby Obec Bořetice 
podepsala smlouvu o dílo na provedení změny č. 1 územního 
plánu obce Bořetice. Cena Kč 154.700. 

- smlouva o dílo na provedení změny č. 2 územního plánu obce 
Bořetice, cena Kč 53.000,--  

- smlouva se týká výlučně změny “Vybudování větrných elektráren 
v obci” 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo je pro 
abychom podepsali smlouvu o dílo na provedení změny č. 2 
územního plánu obce Bořetice v ceně Kč 53.000,-- 

Hlasování: 

ANO: 0 členů NE: 13 členů Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo nepodepsat smlouvu o 
dílo na provedení změny č. 2 územního plánu obce Bořetice 
v ceně Kč 53.000,--. 

13. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ MJOŠ Bořetice 

- přednesla Mgr. Marie Hamalová 

- změna jména školy, v názvu by se měla objevit i mateřská škola  

- Mgr. Hamalová – navrhuje, abychom zatím ponechali stávající 
jméno školy. Mgr. Hamalová je také ochotna požádat na 
ministerstvo o uložení výjimku, aby se mohl používat stávají název 
školy. 

Stránka č. 36 z 118Zápis ze 73

14.1.2008file://G:\Bořetice - zastupitelstva\Zastup. 2005\Zapis zo brezen 2005 www.htm



Pan starosta dává hlasovat, o tom, kdo souhlasí s tím, že paní Mgr. 
Marie Hamalová, bude pověřena, aby vypracovala na ministerstvo 
žádost, zda by škole mohla být udělena výjimka a škola mohla dál 
používat stávající název. Paní Mgr. Hamalová zpracuje žádost a 
předloží ji radě obce. 

Hlasování: 

ANO: 13 členů NE: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo pověřit paní Mgr. Marii 
Hamalovou, aby vypracovala na ministerstvo žádost, zda by 
škole mohla být udělena výjimka a škola mohla dál používat 
stávající název. Paní Mgr. Hamalová zpracuje žádost a 
předloží ji radě obce. 

stravování zaměstnanců školy 

- vydat dodatek ke zřizovací listině, kde bude uvedeno “Stravování 
zaměstnanců školy je předmětem hlavní činnosti.” 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo je pro, aby 
byl vydán dodatek ke zřizovací listině školy, kde bude uvedeno 
“Stravování zaměstnanců školy je předmětem hlavní činosti.” 

Hlasování: 

ANO: 13 členů NE: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby byl vydán 
dodatek ke zřizovací listině školy, kde bude uvedeno, že 
“Stravování zaměstnanců školy je předmětem hlavní činnosti.”  

14. Diskuse a různé 

a. Michna, Bořetice čp. 33 – k jednání s panem Michnou 
pověřen Ing. Kadlec, odstranění zídky u silnice “Hlavní”  

b. Václav Hasík, Bořetice čp. – žádost o umístění značky 
slepá ulice - dát k projednání radě  
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c. Ing. Václav Kadlec – kolik bylo osloveno projektantů na 
chodníky u silnice “Hlavní” 

� p. Kříž, přijede zítra, vypracuje studii. 

d) Franti šek Otáhal – kdo otevře autobusovou zastávku 

e) František Otáhal – oznámil vznik Rybářského spolku Bořetice, 
mají přiděleno IČO 

f) Václav Petrásek – nechat vytisknout vlajky obce, kolik kusů 

5 ks 

g) Oldřich Damborský, Bořetice čp. 363 – žádost o příspěvek 
na vydání básnické sbírky  

- předat k projednání Radě obce Bořetice 

Konec jednání: 22:10 hodin 

Zapsala dne 25. ledna 2005 Jana Hluchá 

Václav Petrásek, starosta obce .............................................. 

Milan Herůfek, ověřovatel zápisu .............................................. 

Miroslav Grůza, ověřovatel zápisu .............................................. 
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- program jednání přednesl pan starosta Václav Petrásek 

Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 
konaného dne 6. ledna 2005 Jednání svolal pan starosta Václav 
Petrásek 

Začátek jednání: v 19 hodin 

Přítomní: Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Mgr. Marie Hamalová, JUDr. Jana 
Zemánková, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, 
Marie Vyhňáková, Milan Herůfek, Ing. Lenka Bukovká 

Omluveni: Ing. Pavel Odstrčil, Jaroslav Procházka, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav 
Kadlec 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 

JUDr. Jana Zemánková: Do každé pozvánky na jednání zastupitelstva obce napsat, kdo 
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jednání svolal 

Program jednání, přednesl pan starosta Václav Petrásek:  

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání  
2. Volba ověřovatelů zápisu  
3. Rozpočtové opatření č. 6a)/2004  
4. Rozprava a různé  
5. Závěr jednání 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s programem jednání, tak 
jak je přednesl. 

Hlasování: ANO: 11 hlasů 

NE: 0 

ZDRŽELI SE 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 11 hlasy program jednání, tak jak jej 
přednesl pan starosta Václav Petrásek. 

1. Volba ověřovatelů zápisů: 

Návrh:  František Otáhal, Jana Grégrová 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby ověřovateli 
zápisu byli zvoleni František Otáhal, Jana Grégrová 

Hlasování: ANO: 11 hlasů 

NE: 0 

ZDRŽELI SE: 0  

Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo ověřovateli zápisu 11 hlasy paní Janu 
Grégrovou a pana Františka Otáhala 

2. Rozpočtové opatření 6a) 2004 

� přednesla Lucie Prochrázková (příloha zápisu Rozpočtové opatření č. 6a)/2004  
� navržené rozpočtové opatření č. 6a)/2004 zvýšení na straně příjmů i výdajů o částku 

Kč 545.800,-- 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby bylo schváleno 
rozpočtové opatření číslo 6a)/2004 – zvýšení rozpočtu obce Bořetice na straně příjmů i 
výdajů o částku Kč 545.800,--, tak jak jej přednesla slečna Lucie Procházková. 

Hlasování: ANO 11 hlasů 
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NE: 0 

ZDRŽELI SE: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo rozpočtové opatření č. 6a)/2004 – zvýšení 
rozpočtu obce Bořetice na straně příjmů i výdajů o částku Kč 545.800,-- , tak jak jej 
přednesla slečna Lucie Procházková, 11 hlasy. 

1. Rozprava a různé 

a. pan starosta Václav Petrásek informuje o konání plesu Mikroregionu Hustopečsko  
b. pan starosta Václav Petrásek informuje o přidělení dotací jednotlivým organizacím, 

dotaci mužáckému sboru “Svodničan” projednat na veřejném zasedání 
Zastupitelstva obce Bořetice dne 25. ledna 2005  

c. Mgr. Marie Hamalová – prosí o zakoupení pece na vypalování keramiky pro ZŠ a 
MŠ Bořetice, oficiální žádost již zaslána  

� odpověděl starosta obce Václav Petrásek: Žádost bude projednána na veřejném 
zasedání Zastupitelstva obce Bořetice dne 25. ledna 

a. Václav Petrásek – úhrada vrtulí na letadlo ve výši Kč 5.000,-- 

� úhrada cimbálové muziky na “Svěcení vína” Kč 4.000,- 

Zda je možno tyto dvě položky zafinancovat z rozpočtu obce 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby 
z rozpočtu obce Bořetice byly zaplaceny vrtule na letadlo v částce Kč 5.000,-- 
a vystoupení cimbálové muziky na “Svěcení vína” ve výši Kč 4.000,--. 

Hlasování: ANO -10 hlasů Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Mgr. Marie 
Hamalová, JUDr. Jana Zemánková, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. 
Jaroslav Grůza, Václav Surman, Marie Vyhňáková, Ing. Lenka Bukovská, 

NE 0 

Zdrželi se: 1 – Milan Herůfek 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo úhradu vrtulí pro letadlo v částce Kč 5.000,--- 
a vystoupení cimbálové muziky na “Svěcení vína” v částce Kč 4.000,-- z rozpočtu 
obce Bořetice 10 hlasy. 

  

Konec jednání v 19:35 hodin. 

Zapsala: Jana Hluchá 
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Václav Petrásek, starosta obce ................................................ 

  

Ing. Lenka Bukovská ................................................ 

  

František Otáhal, ověřovatel zápisu ................................................ 

  

Jana Grégrová, ověřovatel zápisu ................................................ 

  

  

  

Vyvěšeno: 

  

Sňato: 
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Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 
konaného dne 23. listopadu 2004 
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Začátek jednání: 19.10 hodin 

Přítomni:  13 členů 

Miroslav Grůza, Mgr. Marie Hamalová, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. 
Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, Ing. Jaroslav Grůza, František 
Otáhal,Václav Surman, Ing. Pavel Odstrčil, Milan Herůfek, Marie Vyhňáková 

Omluveni: 2 členové 

Jana Grégrová, Jaroslav Procházka 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení programu jednání 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek 

Program jednání:  

1. Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení 
programu jednání  

2. Volba ověřovatelů zápisu  
3. Změny územního plánu  
4. Prodej pozemků  
5. Rozprava a různé  
6. Závěr jednání 

Navrhované změny: 

Doplnění bodů:  

7. Revokace usnesení ZO ze dne 14. září 2004 – 
rozpočtové opatření č. 4/2004  

8. Rozpočtové opatření č. 5/2004 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s programem jednání doplněným o výše 
uvedené body. 

Hlasování: ANO 13 

NE 0 

Zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo program jednání včetně výše uvedených 
změn. 

2. Volba ověřovatelů zápisu 

- návrh: JUDr. Jana Zemánková, Václav Surman 
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- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby ověřovateli zápisu 
byli zvoleni JUDr. Jana Zemánková, pan Václav Surman 

Hlasování: ANO 11 členů - Miroslav Grůza, Mgr. Marie Hamalová, Ing. Stanislav 
Novák, Ing. Václav Kadlec, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, František Otáhal, 
Ing. Jaroslav Grůza, Ing. Pavel Odstrčil, Milan Herůfek, Marie Vyhňáková 

NE 0 

ZDRŽELI SE: 2 členové - JUDr. Jana Zemánková, Václav Surman 

Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo ověřovateli zápisu JUDr. Janu Zemánkovou a 
pana Václava Surmana. 

3. Změny územního plánu 

- přednesl Václav Petrásek 

- navrhované změny: 

1. Rodinné domy na Tálkách 

2. Rodinné domy vedle bytových jednotek bytového družstva Pálava – “směr k járku” 

3. Mokřad – trať Jezírko 

4. Větrné elektrárny 

5. Ing. Radoslav Kovář – průmyslová zóna 

6. Ing. Vlastimil Lubal – parkoviště  

7. Dětské hřiště u kostela 

8. Rodinný dům Húdekovi – zrušení stavební uzávěry 

9. Oldřich Sadílek – camp “Zajezerské” 

10. Záchytné parkoviště v Kraví hoře 

11. Rozhledna v Kraví hoře 

12. Letiště pro ultralehká letadla (spolu se ZD Bořetice) 

13. Cyklotrasy 

14. 10 bytových jednotek u “Svazarmu” 

15. František Pregrt – autodílna  
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16. Cesty v trati “Kopce” 

17. Garáže v prostoru u nádraží 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby výše uvedené změny 
byly zapracovány do územního plánu. 

Hlasování: ANO – 13 členů 

Ne – 0 

Zdrželi se – 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zapracování výše uvedených změn do 
územního plánu obce Bořetice. 

4. Prodej pozemků 

a) Zbyněk Jambor, Bořetice čp. 22 – žádost o odkoupení pozemku p.č. 393/2 

- pozemek se nachází za vinným sklepem v Kraví hoře 

- zveřejnění prodeje pozemku 

- JUDr. Jana Zemánková – všichni zájemci o odprodej pozemku k žádosti budou 
přikládat LV, nabývací listinu a nákres 

- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl na úřední 
desce obecního úřadu zveřejněn záměr obce Bořetice odprodat pozemek p.č. 393/2, k.ú. 
Bořetice, o výměře 31 m2, zveřejnění bude provedeno až pan Zbyněk Jambor předloží 
list vlastnictví k p.č. 393/2, nabývací titul k této parcele a nákres. 

Hlasování: ANO 13 členů  

NE 0 

Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zveřejnit záměr obce Bořetice odprodat 
pozemek p.č. 393/2, k.ú. Bořetice, o výměře 31 m2, na úřední desce. Zveřejnění 
záměru bude provedeno až pan Zbyněk Jambor předloží list vlastnictví k p.č. 393/2, 
nabývací titul k této parcele a nákres. 

b) Ladislav Bauer, Bořetice čp. 364 – žádost o odkoupení části pozemku p.č. 288, o 
výměře 13 m2 

- pozemek se nachází v trati Kraví hora 

- zveřejnění prodeje pozemku 
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- dodat LV, nabývací listinu a nákres 

- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby byl na úředního 
desce obecního úřadu zveřejněn záměr obce Bořetice odprodat část pozemku p.č. 288, 
k.ú. Bořetice, o výměře 13m2. Záměr bude zveřejněn až pan Ladislav Bauer, Bořetice čp. 
364, předloží list vlastnictví k p.č. 288, a nabývací titul k této parcele a nákres. 

Hlasování: ANO 13 členů 

Ne 0 

Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zveřejnit záměr obce Bořetice odprodat část 
pozemku p.č. 288, k.ú. Bořetice, o výměře 13 m2, na úřední desce. Zveřejnění 
záměru bude provedeno až pan Ladislav Bauer, Bořetice čp. 364, předloží list 
vlastnictví k p.č. 288, nabývací titul k této parcele a nákres. 

c) manželé Andrea a Jindřich Kobzovi, Bořetice čp. 335 – žádost o odkoupení 
pozemku p.č. 133/68, k.ú. Bořetice 

- pozemek se nachází před RD manželů Kobzových 

- zveřejnění prodeje pozemku 

- dodání LV a nabývací listiny 

- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby byl na úřední desce 
obecního úřadu zveřejněn záměr obce Bořetice odprodat pozemek p.č. 133/68, k.ú. 
Bořetice, o výměře 302 m2. Záměr obce Bořetice bude zveřejněn až manželé Kobzovi, 
Bořetice 335, předloží list vlastnictví k p.č. 133/68 a nabývací titul k této parcele. 

Hlasování: ANO 10 členů – Miroslav Grůza, Mgr. Marie Hamalová, Ing. Stanislav 
Novák, Ing. Václav Kadlec, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, František Otáhal, 
Ing. Pavel Odstrčil, Václav Surman, Marie Vyhňáková 

NE 2 členové – JUDr. Jana Zemánková, Ing. Jaroslav Grůza 

ZDRŽEL SE 1 člen – Milan Herůfek 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zveřejnit záměr obce Bořetice odprodat 
pozemek p.č. 133/68, k. ú. Bořetice, o výměře 302 m2, na úřední desce. Zveřejnění 
prodeje bude provedeno až manželé Kobzovi, Bořetice čp. 335, předloží list 
vlastnictví k pozemku p.č. 133/68 a nabývací titul k této parcele. 

d) manželé Marcela a Marian Procházkovi, Bořetice čp. 296 – žádost o odkoupení 
části pozemku p.č. 133/1, k.ú. Bořetice, o výměře 2 m2  

- schválení prodeje pozemku, záměr již byl vyvěšen 
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- cena pozemku Kč 50,-- + náklady a daň z převodu nemovitostí 

- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby byla manželům 
Procházkovým, Bořetice čp. 296, odprodána část pozemku p.č. 133/1, k.ú. Bořetice, o 
výměře 2 m2. Cena pozemku Kč 50,-- za 1 m2. Kupující uhradí všechny poplatky 
související s prodejem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

Hlasování: ANO 13 členů 

NE 0 

Zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo odprodej části pozemku p.č. 133/1, k. ú. 
Bořetice, o výměře 2 m2, manželům Marcele a Marianovi Procházkovým, Bořetice 
čp. 296. Cena pozemku Kč 50,-- za 1 m2. Kupující uhradí všechny poplatky 
související s prodejem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

e) Oldřich Sadílek, Bořetice čp. 461 – žádost o odkoupení části pozemku p.č. st. 260, 
k.ú. Bořetice, o výměře 34 m2 a části pozemku p.č. 2499/1, k.ú. Bořetice, o výměře 5 
m2 

- schválení odprodej pozemku, záměr již byl vyvěšen 

- cena pozemku Kč 50,-- m2, kupující uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem 
pozemku včetně daně z prodeje nemovitostí 

- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby byla část pozemku 
p.č. st. 260, k.ú. Bořetice, o výměře 34 m2 a část pozemku p.č. 2499/1, k.ú. Bořetice, o 
výměře 5 m2, prodána panu Oldřichu Sadílkovi, Bořetice čp. 461. Cena pozemků za 1 
m2 Kč 50,--. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku, včetně daně 
z převodu nemovitostí. 

Hlasování: ANO 13 členů 

NE 0 

Zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo odprodat část pozemku p.č. st. 260, k.ú. 
Bořetice, o výměře 34 m2, a část pozemku p.č. 2499/1, o výměře 5 m2 k.ú. Bořetice, 
panu Oldřichu Sadílkovi, Bořetice čp. 461. Cena pozemků je Kč 50,-- za 1 m2. 
Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem pozemků včetně daně 
z prodeje nemovitostí. 

f) Alena a Ivan Švástovi, Bořetice čp. 92 - žádost o odkoupení části pozemku p.č. 
133/13 o výměře 15 m2. 

- schválení odprodeje pozemku, záměr již byl vyvěšen 
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- cena pozemku Kč 10,-- za 1 m2, veškeré poplatky spojené s prodejem včetně daně 
z převodu nemovitostí 

- pozemek se nachází vedle garáže manželů Švástových 

- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby byla část pozemku 
p.č. 133/13, k.ú. Bořetice, o výměře 15 m2, prodána manželům Švástovým. Cena Kč 10,-
- za 1 m2. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku včetně daně 
z převodu nemovitostí. 

Hlasování: ANO 13 členů 

NE 0 

Zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo odprodat část pozemku p.č. 133/13, k.ú. 
Bořetice, o výměře 15 m2, manželům Aleně a Ivanovi Švástovým, Bořetice čp. 92. 
Cena pozemku je Kč 10,-- za 1 m2. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené 
s prodejem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 

7. Revokace usnesení ZO ze dne 14. září 2004 – rozpočtové opatření č. 4/2004 

- přednesla Lucie Procházková, správce rozpočtu 

- rozpočtové opatření musí být zaokrouhleno na celé stokoruny, vzhledem k tomu, že 
rozpočtové opatření č. 4/2004 bylo schváleno dne 14. září 2004 ve výši Kč 1.586.250,--, 
musí být toto usnesení revokováno a schváleno rozpočtové opatření číslo 4/2004 v částce 
Kč 1.586.300,-- 

- pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby usnesení ze dne 14. září 2004, 
kterým bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4/2004 ve výši Kč 1.586.250,--, bylo 
revokováno. 

Hlasování: ANO 13 členů 

NE 0 

Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice revokovalo rozhodnutí ze dne 14. září 2004, kterým 
bylo schváleno rozpočtové opatření obce Bořetice č. 4/2004, v celkové výši Kč 
1.586.250,-- na straně příjmů i výdajů. 

- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby bylo schváleno 
rozpočtové opatření obce Bořetice č. 4/2004, v celkové výši Kč 1.586.300,-- na straně 
příjmů i výdajů. 

Hlasování: ANO 13 členů 
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NE 0 

Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo rozpočtové opatření obce Bořetice č. 4/2004, 
v celkové výši Kč 1.586.300,-- na straně příjmů i výdajů. 

8. Rozpočtové opatření č. 5/2004 

- přednesla Lucie Procházková, správce rozpočtu 

- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se schválení 
rozpočtového opatření č. 5/2004, tak jak je předložila slečna Lucie Procházková, zvýšení 
v celkové výši Kč 756.000,-- na straně příjmů i výdajů. 

Hlasování: ANO 13 členů 

NE 0 

Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo rozpočtové opatření číslo 5/2004 v celkové 
výši zvýšení Kč 756.000,-- na straně příjmů i výdajů. 

- slečna Lucie Procházková přednesla také zprávu o finanční situaci obce k 31.10.2004. 

Návrat k bodu 5. 

5. Rozprava a různé 

a) Smlouva s firmou VIVENTY – výstavba větrných elektráren 

- přednesl pan starosta Václav Petrásek 

- JUDr. Jana Zemánková: “Pokud něco chtějí, ať s námi jednají. Pozvat na jednání 
zastupitelstva obce. 

  

Konec jednání: ve 21:05 hodin 

Zapsala: Jana Hluchá 

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

  

Ing. Lenka Bukovská ………………………………. 
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JUDr. Jana Zemánková, ověřovatel zápisu ……………………………..... 

  

Václav Surman, ověřovatel zápisu ……………………………… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zápis z 83. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 
konaného dne 14. září 2004 

  

Začátek jednání: 19.10 hodin 

Přítomni: 12 členů 

Omluveni: Václav Surman – příchod 19:45; Jaroslav Procházka –
příchod 19:25; František Otáhal – příchod 20:00 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení programu jednání 
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- přednesl pan starosta Václav Petrásek 

Návrh na doplnění programu: 

6g) O. Sadílek, Bořetice – prodej pozemku 

18a) Dotace z JMK na rok 2004 

b) Dotace z ČSTV případně JMK nebo MMR rok 2005 

c) Dotace společenským organizacím 

20a) JUDr. Zabadalová – mandátní smlouva 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, s navrženým 
programem doplněným o výše uvedené body. 

Hlasování:  

ANO: 12 členů - Václav Petrásek, Ing. Lenka Bukovská, Marie Vyhňáková, Ing. 
Jaroslav Grůza, Milan Herůfek, Ing. Stanislav Novák, Jana Grégrová, JUDr. Jana 
Zemánková, Ing. Václav Kadlec, Ing. Pavel Odstrčil 

Ne: 0 

Zdrželi se: Mgr. Marie Hamalová, Miroslav Grůza 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo program jednání doplněný o výše 
uvedené body 12 hlasy. 

2. Ověřovatelé zápisu 

� navrženi: Ing. Václav Kadlec, Ing. Pavel Odstrčil 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Ing. Václav Kadlec a Ing. Pavel 
Odstrčil byli zvoleni ověřovateli zápisu. 

Hlasování: 

Ano: 13 hlasů 

Ne: 0 

Zdrželi se: 0 

Ověřovateli zápisu byli zvoleni 12 hlasy Ing. Václav Kadlec a Ing. Pavel Odstrčil. 

1. Kontrola pln ění usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce Bořetice 
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� přednesla: Ing. Lenka Bukovská 

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí výsledky kontroly plnění usnesení 
z minulého jednání zastupitelstva obce. 

1. Zpr ávy z jednání rady obce 

� přednesl Václav Petrásek 

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí zprávy z jednání rady obce Bořetice od 
23. června 2004 do 8. září 2004. 

1. Rozpočtové opatření č. 4/2004, finanční situace 

� slečna Lucie Procházková přednesla rozpočtové opatření č. 4/2004 a seznámila 
s finanční situací obce 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o přijetí rozpočtového opatření č. 
4/2004, zvýšení rozpočtu obce Bořetice v celkové výši Kč 1.586.250,-- na straně 
příjmů i výdajů 

Hlasování: ANO 15 

Ne 0 

Zdržel se 0 

Schváleno jednohlasně. 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo rozpočtové opatření obce Bořetice č. 4/2004, 
zvýšení rozpočtu obce Bořetice v celkové výši Kč 1.586.250,-- na straně příjmů i 
výdajů. 

1. Prodej pozemků obce, vykoupení pozemků, prodej RD, revokace usnesení 

a. Marcela a Marian Procházkovi, Bořetice čp. 296 

� manželé Procházkovi mají zájem o odkoupení části pozemku p.č. 133/1 o výměře 
2m2, který se nachází před jejich domem 

� pan starosta dává hlasovat o schválení zveřejnění záměru obce Bořetice odprodat 
část pozemku p.č. 133/1, k.ú. Bořetice, o výměře 2 m2, na úřední desce. 

Hlasování: ANO: 15 hlasů 

NE: 0 

Zdržel se: 0 
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Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo zveřejnit záměr odprodat část pozemku p.č. 
133/1, k.ú. Bořetice, o výměře 2 m2 na úřední desce.  

a. Gabriela a Roman Watzingerovi, Bořetice čp. 349 – žádost o odprodej 
pozemku p.č. 1147/1 , o výměře 265 m2, k.ú. Bořetice 

� pozemek se nachází před rodinným domem čp. 349 (předzahrádka) 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o odprodeji pozemku p.č. 1147/1, k.ú. 
Bořetice, o výměře 265 m2, manželům Gabriele a Romanovi Watzingerovým, 
bytem Bořetice čp. 349 a stanovuje cenu pozemku Kč 10,-- za 1 m2. Veškeré 
poplatky spojené s koupí pozemku hradí kupující. Zřízení věcného břemene: vstup 
na pozemek za účelem opravy dešťové kanalizace pod pozemkem p.č. 1147/1. 

Hlasování: ANO: 15 

NE: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

Schváleno: jednohlasně 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo odprodat pozemek p.č. 1147/1, k.ú. Bořetice, 
o výměře 265 m2, manželům Gabriele a Romanovi Watzingerovým , bytem Bořetice 
čp. 349. Stanovuje cenu pozemku Kč 10,-- za 1 m2. Veškeré poplatky spojené 
s koupí pozemku hradí kupující. Zřízení věcného břemene: vstup na pozemek za 
účelem opravy dešťové kanalizace a plynového potrubí pod pozemkem p.č. 1147/1. 

a. Radka a Pavel Konečný, Bořetice čp. 284 – žádost o odprodej pozemku p.č. 
2584/1, k.ú. Bořetice, o výměře 90 m2 

� pozemek se nachází před RD čp. 284 (vjezd do domu) 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o odprodeji části pozemku p.č. 2584/1, 
k.ú. Bořetice čp. 284 a za cenu pozemku Kč 10,-- za 1 m2. Veškeré poplatky 
spojené s koupí pozemku hradí kupující. 

Hlasování: ANO: 15 hlasů 

NE: 0 

Zdrželi se: 0 

Schváleno: jednohlasně 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo odprodat část pozemku p.č. 2584/1, k.ú. 
Bořetice, o výměře 90 m2, manželům Radce a Pavlovi Konečným, bytem Bořetice 
čp. 284 a stanovilo cenu pozemku Kč 10,-- za 1 m2. Veškeré poplatky spojené 
s koupí pozemku hradí kupuj ící. 
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a. Ing. Vlastimil Lubal, 691 09 Vrbice čp. 390 – žádost o odprodej pozemku p.č. 
1152/1, k.ú. Bořetice o výměře 943 m2 

� pozemek se nachází přes cestu naproti “mlýna” a sloužil by jako odstavné 
parkoviště; odprodej pozemku ještě nebyl zveřejněn na úřední desce 

� JUDr. Jana Zemánková: Navrhuji zveřejnit záměr obce Bořetice odprodat pouze 
část pozemku p.č. 1152/1, kterou užíváme, neodprodávat pozemek celý 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o zveřejnění odprodeje části pozemku 
p.č. 1152/1, k.ú. Bořetice, o výměře cca 50 m2, v současné době je tato část 
pozemku v užívání manželů Zemánkových. 

Hlasování: ANO: 12 hlasů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. Václav  

Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, Václav  

Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman,  

Jaroslav Procházka, Marie Vyhňáková, Ing. Pavel Odstrčil  

NE: 0 

Zdrželi se: 3 - Ing. Stanislav Novák, Mgr. Marie Hamalová, Milan  

Herůfek 

Schváleno 12 hlasy. 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo zveřejnit záměr obce Bořetice odprodat část 
pozemku p.č. 1152/1, k.ú. Bořetice, o výměře cca 50 m2, na úřední desce. V současné 
době je tato část pozemku v užívání manželů Zemánkových. 

a. Alena a Ivan Švástovi, Bořetice čp. 92 – žádost o odprodej části pozemku p.č. 
133/13, k.ú. Bořetice, o výměře cca 15 m2 

� pozemek se nachází před garáží manželů Švástových 

� záměr odprodat část pozemku p.č. 133/13, k.ú. Bořetice, ještě nebyl zveřejněn na 
úřední desce 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení zveřejnění záměru obce 
Bořetice odprodat část pozemku p.č. 133/13, k.ú. Bořetice, o výměře 15 m2, na 
úřední desce 

Hlasování: ANO 15 hlasů 

Ne 0 
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Zdrželi se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo zveřejnit záměr obce Bořetice odprodat část 
pozemku p.č. 133/13, k.ú. Bořetice, o výměře 15 m2, na úřední desce. 

a. Obec Bořetice – vykoupení pozemku na sběrný dvůr 

� staženo z pořadu jednání 

a. Oldřich Sadílek, Bořetice čp. 461 – žádost o odprodej pozemku p.č. st. 938, k.ú. 
Bořetice, o výměře 39 m2 

� pozemek se nachází pod lisovnou pana Oldřicha Sadílka 

� odprodej pozemku ještě nebyl zveřejněn 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení zveřejnění záměru odprodat 
pozemek p.č. st. 938, k.ú. Bořetice o výměře 39 m2 

Hlasování: ANO: 15 hlasů 

Ne: 0 

Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo zveřejnit záměr odprodat pozemku p.č. 938, 
k.ú. Bořetice, o výměře 39 m2, úřední desce. 

a. Revokace usnesení o směně pozemků 

� stáhnuto z pořadu jednání 

7) Inventura 2004 

a. Volba ústřední inventarizační komise 

návrh: Ing. Václav Kadlec, Jaroslav Procházka, Ing. Lenka Bukovská  

� pan starosta dává hlasovat o tom, aby ústřední inventarizační komise pracovala ve 
složení Ing. Václav Kadlec, Jaroslav Procházka, Ing. Lenka Bukovská 

Hlasování: ANO: 13 hlasů - Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Mgr. Marie  

Hamalová, Ing. Stanislav Novák, Ing. Lenka Bukovská, Václav  

Petrásek, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Ing. Pavel Odstrčil,  
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Marie Vyhňáková, Milan Herůfek 

NE: 0 

Zdrželi se: 2 – Ing. Václav Kadlec, Jaroslav Procházka 

Schváleno 13 hlasy 

Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo ústřední inventarizační komisi v tomto složení: 
Ing. Václav Kadlec, Jaroslav Procházka, Ing. Lenka Bukovská 

a. Směrnice pro provedení inventarizace v obci Bořetice v roce 2004 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení “Směrnice pro provedení 
inventarizace v obci Bořetice v roce 2004” v předloženém znění 

Hlasování: ANO 15 

Ne 0 

Zdrželi se 0 

Schváleno jednohlasně 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo “Směrnice pro provedení inventarizace v obci 
Bořetice v roce 2004. 

a. Volba dílčích inventarizačních komisí 

Inventarizační komise pro KD 

předseda: František Otáhal 

členové: Dagmar Bílková, Jaroslava Chrástková, František Otáhal 

Inventarizační komise pro knihovnu 

předseda: Ing. Lenka Bukovská 

členové: Mgr. Marie Hamalová, Jana Grégrová, Lenka Grůzová 

Inventarizační komise pro pozemky 

předseda: Ing. Pavel Odstrčil 

členové: Lucie Procházková 

Inventarizační komise pro dílnu obecního úřadu: 
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předseda: Václav Surman 

členové: Jana Hluchá, Ladislav Chrástek 

Inventarizační komise pro smuteční obřadní síň a hasičskou zbrojnici 

předseda: Ing. Jaroslav Grůza 

členové: Vladislav Bernat, Milan Foler 

Inventarizační komise pro školu 

předseda: Ing. Stanislav Novák 

členové: Ing. Václav Kadlec, Miroslav Grůza, Ivana Machačová 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o složení dílčích inventarizačních 
komisí, jak je výše uvedeno. 

Hlasování: ANO: 15 

NE: 0 

Zdrželi se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo dílčí inventarizační komise ve složení, jak je 
výše uvedeno. Inventární zprávy musí být předloženy od 15. prosince 2004. 

8. Provozování skládky “ Zmola”  

� přednesl pan starosta Václav Petrásek 

� podmínky provozování: 

1. Skládka “Zmola” bude otevřena 1 den v týdnu s obsluhou pro potřeby občanů, 
vjezd bude zdarma - sobota. 

2. Mimořádné otevření skládky mimo vymezenou dobu uhradí žadatel. Náklady 
na obsluhujícího pracovníka ve výši Kč 100,-- za každou započatou hodinu. 
Čas potvrdí žadatel obsluhujícímu pracovníkovi do výkazu. 

3. Cena za uložení: velké auto Kč 200,-- 

traktorová vlečka Kč 150,-- 

vozík K č 50,-- 
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Poplatek se platí před uložením. 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o provozování skládky “Zmola” za 
výše uvedených podmínek 

Hlasování: ANO: 15 

NE: 0 

Zdrželi se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo provozování skládky “Zmola” za těchto 
podmínek 

1. Skládka “Zmola” (ukládání inertního materiálu) bu de otevřena 1 den v týdnu 
s obsluhou pro potřeby občanů, vjezd bude zdarma v sobotu. 

2. Mimořádné otevření skládky mimo vymezenou dobu uhradí žadatel. Náklady 
na obsluhujícího pracovníka ve výši Kč 100,-- za každou započatou hodinu. 
Čas potvrdí žadatel obsluhujícímu pracovníkovi do výkazu. 

3. Cena za uložení: velké auto Kč 200,-- 

traktorová vlečka Kč 150,-- 

vozík Kč 50,-- 

Poplatek se platí před uložením. 

9. Větrn é elektrárny – smlouvy 

� přednesl pan Václav Petrásek, předložil navrženou smlouvu firmy Viventy 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, předložit firmě Viventy vzor 
smlouvy, jak si jej představuje obec Bořetice 

Hlasování: ANO: 15 

NE: 0 

Zdrželi se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo předložit firm ě MBBF Viventy česká, spol. 
s r.o., Břeclav vzor smlouvy, tak jak si ji představuje obec Bořetice. 
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10. Změna výše odměn zastupitelstva obce, rady obce Bořetice 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek – návrh dle nařízení vlády č. 337/2004 Sb. ze 
dne 26.5.2004 

� Václav Petrásek: návrh odměny zástupce starosty Kč 11.000,-- 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení výše odměn členů 
zastupitelstva obce, členů rady obce a navržené výši odměny pro zástupce starosty 
obce dle nařízení vlády č. 337/2004 Sb. dne 26.5.2004. 

Hlasování: ANO 14 hlasů: Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Mgr Marie  

Hamalová, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, Václav 

Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman,  

Ing. Pavel Odstrčil, Jaroslav Procházka, Marie Vyhňáková, Milan 

Herůfek, JUDr. Jana Zemánková 

NE: 0 

Zdrželi se: 1 - Ing. Lenka Bukovská 

Schváleno 14 hlasy. 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo výši odměn členů zastupitelstva obce, členů 
rady obce, předsedů komisí a výši odměn zástupce starosty dle nařízení vlády č. 
337/2004 Sb. ze dne 26.5.2004 

11. Delegování dalšího zástupce obce Bořetice na valné hromady Hantály, a.s. Velké 
Pavlovice 

� pan starosta Václav Petrásek navrhl Františka Otáhala 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby jako další zástupce obce 
Bořetice na valné hromady Hantály, a.s., Velké Pavlovice, byl delegován František 
Otáhal 

Hlasování: ANO 15 

NE 0 

Zdrželi se 0 

Schváleno jednohlasně. 

Zastupitelstvo obce Bořetice deleguje jako dalšího zástupce obce Bořetice na valné 
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hromady Hantály, a.s., Velké Pavlovice, pana Františka Otáhala. 

12. Běh za Bořetickým burčákem 

� pan starosta Václav Petrásek: rada obce Bořetice projednala na svém jednání dne 
18.8.2004 návrh na akci “Burčákový běh”. Rada obce Bořetice souhlasí s konáním 
této akce dne 9. října 2004. 

� navržené podmínky: 

a)veškeré náklady na ubytování, stravování si hradí každý účastník sám 

b)obec zajistí pouze materiální zabezpečení (ceny, diplomy, zpracování) 

c)návrh na příspěvek ve výši Kč 7.000,--. 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o konání “B ěhu za Bořetickým 
burčákem” dne 9. října 2004 za výše uvedených podmínek 

� Hlasování: ANO 8 hlasů – Jana Grégrová, Mgr. Marie Hamalová, 

� Ing. Václav Kadlec, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Stanislav 

Novák, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman 

NE: Miroslav Gr ůza, Marie Vyhňáková, Milan Herůfek, 

Jaroslav Procházka, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Pavel 

Odstrčil, Ing. Lenka Bukovská 

Zdrželi se: 0 

Schváleno 8 hlasy. 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo konání akce “Běh za bořetickým burčákem” 
dne 9. října 2004 za těchto podmínek 

1. Veškeré náklady na ubytování a stravování si hradí každý účastník sám. 

2. Obec Bořetice zajistí pouze materiální zabezpečení (ceny, diplomy, zpracování 
výsledků. 

3. Obec Bořetice poskytne částku Kč 7.000,-- 

13. Zpráva kontrolního výboru o kontrole dodržování vyhlášky o místních 
poplatcích 1/1998 za rok 2003 a o kontrole dodržování vyhlášky za svoz a likvidaci 
odpadů č.1/2004 za rok 2004 
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� přednesl Milan Herůfek 

� rada obce připraví návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a o 
poplatcích za svoz a likvidaci odpadů a předloží na příštím veřejném jednání 
zastupitelstvu obce Bořetice 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, že rada obce připraví na příští 
jednání zastupitelstvu obce návrh přepracované obecně závazné vyhlášky o 
místních poplatcích a návrh přepracované obecně závazné vyhlášky o poplatcích za 
svoz a likvidaci odpadů 

Hlasování: ANO 15 hlasů 

NE 0 

Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole 
dodržování vyhlášky o místních poplatcích č. 1/1998 za rok 2003 a o kontrole 
dodržování vyhlášky o poplatcích za svoz a likvidaci odpadů č. 1/2004 za rok 2004. 
Zastupitelstvo obce Bořetice ukládá radě obce Bořetice připravit p řepracované 
návrhy obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky o 
poplatcích za svoz a likvidaci odpadů č. 1/2004 za rok 2004. 

14. Školení členů kontroln ího a finančního výboru 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek 

� termín konání: úterý 19.10.2004 v době od 14 – 19 hodin, Hustopeče – Pavučina 

� zúčastní se 5 lidí (2 členové kontrolního výboru, 2 členové finančního výboru, 
starosta 

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí účast na školení, které pořádá 
Mikroregion Hustopečsko pro členy kontrolních a finančních výborů v počtu 4 
členové a starosta. 

15. Čistička odpadních vod – schválení přepracování studie 

� přednesl pan Václav Surman 

� pan starosta dává hlasovat o schválení přepracování stávající studie čističky 
odpadních vod pro obec Bořetice a pověřuje pana Václava Surmana k zajištění 
přepracování v hodnotě Kč cca 15.000,-- a k účasti na semináři k této problematice, 
který se koná dne 16. září 2004 nebo 23. září 2004). 

Hlasování: ANO 15 hlasů 

NE 0 
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Zdrželi se 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo přepracování stávající studie čističky 
odpadních vod pro obec Bořetice a pověřuje pana Václav Surmana k zajištění 
přepracování v hodnotě cca Kč 15.000,-- a pověřuje pana Václav Surmana k účasti 
na semináři k této problematice, který se koná dne 16. září 2004 nebo 23. září 2004) 

16. Revokace usnesení – finanční příspěvky na vjezdy v ulici “ Školní – Tálky”  

� bod stažen z pořadu jednání 

ve 21:58 odchází Mgr. Marie Hamalová a Ing. Pavel Odstrčil 

17. Hasiči  

a. ustanovení požární jednotky v počtu 5 + 1 - 5. třída JPO 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o ustanovení požární jednotky třídy 5. 
JPO v počtu 5 + 1 

Hlasování: ANO: 13 

NE: 0  

Zdrželi se: 0 

Schváleno 13 hlasy. 

Zastupitelstvo obce Bořetice ustanovilo požární jednotku v počtu 5 + 1 (5. třída 
JPO) 

a. Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 Požární řád obce Bořetice 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení Požárního řádu obce 
Bořetic, tak jak byl předložen 

Hlasování: ANO: 9 hlasů – Ing. Stanislav Novák, Ing. Lenka Bukovská, Václav 
Petrásek, Ing. Jaroslav Grůza, František Otáhal, Václav Surman, Marie 
Vyhňáková, Jaroslav Procházka, Milan Herůfek 

Ne: JUDr. Jana Zemánková 

Zdrželi se: Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. Václav Kadlec 

Schváleno 9 hlasy. 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004 Požární 
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řád obce. 

18. Dotace TJ Sokol Bořetice , Svodničan, SSRKR, Hasiči 

a. dotace z JMK na rok 2004 pro TJ Sokol Bořetice 

� přednesl pan Milan Herůfek 

� JmK poskytne ze svého rozpočtu dotaci TJ Sokol Bořetice ve výši Kč 588.000,-- 
(rekonstrukce starých šaten 88.000,-- a rekonstrukce sportovního areálu 500.000,--) 

� podíl obce Kč 588.000,-- (Kč 88.000,-- rekonstrukce starých šaten, 500.000,-
rekonstrukce sportovního areálu) 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o poskytnutí dotace TJ Sokol 
Bořetice ve výši Kč 588.000,-- v roce 2004 (Kč 88.000,-- rekonstrukce starých 
šaten, Kč 500.000,-- rekonstrukce sportovního areálu) 

  

Hlasování: ANO: 8 hlasů – Marie Vyhňáková, Milan Herůfek,  

Ing. Stanislav Novák, JUDr. Jana Zemánková, Ing.  

Václav Kadlec, Miroslav Grůza, Jana Grégrová, Ing.  

Lenka Bukovská 

NE: 5 hlasů – Václav Petrásek, František Otáhal, Václav  

Surman, Ing. Jaroslav Grůza, Jaroslav Procházka 

Zdrželi se: 0  

Schváleno 8 hlasy. 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo poskytnutí dotace TJ Sokol Bořetice ve výši 
Kč 588.000,-- v roce 2004 (Kč 88.000,-- na rekonstrukci starých šaten, Kč 500.000,--
na rekonstrukci sportovního areálu) 

a. rozdělení dotací společenským organizacím 

� pan starosta Václav Petrásek přednesl návrh na rozdělení dotací 

TJ Sokol Bořetice Kč 50.000,-- 

SSRKH Bořetice Kč 100.000,-- 

Myslivci Kč 30.000,-- 
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Kostel Kč 100.000,-- 

Mužáci Kč 100.000,-- 

Hasiči Kč 100.000,-- 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o poskytnutí dotací dle výše 
uvedeného návrhu. 

Hlasování: ANO: Miroslav Grůza, Ing. Stanislav Novák, Václav Petrásek,  

František Otáhal, Václav Surman, Marie Vyhňáková,  

Jaroslav Procházka, Ing. Jaroslav Grůza 

NE: JUDr. Jana Zemánková, Milan Herůfek, Ing. Václav  

Kadlec 

Zdrželi se: Jana Grégrová, Ing. Lenka Bukovská 

Schváleno: 8 hlasy 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo poskytnutí dotací takto: 

TJ Sokol Bořetice Kč 50.000,--; Svobodná spolková republika Kraví hora Kč 
100.000,--; Myslivecké sdružení Bořetice Kč 30.000,--; příspěvek na kostel Kč 
100.000,--, mužácký sbor Svodničan Kč 100.000,--; hasiči K č 100.000,--. 

19. Ustanovení komise pro výběr pozemků na výměnu pozemků na hřiště 

� členové komise: Milan Herůfek, JUDr. Jana Zemánková, Václav Petrásek 

19. Návrh smlouvy o právní pomoci 

a. Vytvoření pomníku pro oběti komunistick é zvůle 50 let 

� přednesl Václav Petrásek 

� pan starosta dává hlasovat o vybudování pomníku pro oběti komunistické zvůle 50 
let 

� hlasování: ANO 10 hlasů: 

NE 0 

Zdrželi se 2 hlasy: JUDr. Jana Zemánková, Ing. Václav Kadlec 

Schváleno 10 hlasy. 
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Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo vybudování pomníku pro oběti komunistick é 
zvůle 50 let. 

19. Hana Zabadalová, Mgr, Hodonín – mandátní smlouva 

� pan starosta Václav Petrásek předložil mandátní smlouvu 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o přijetí předložené mandátní smlouvy 

Hlasování: ANO 13 hlasů 

Ne 0 

Zdrželi se 0 

Schváleno 13 hlasy. 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo přijetí mandátní smlouvy s Mgr. Hanou 
Zabadalovou, Hodonín. 

19. Rozprava a různé 

a. manželé Milada a Franti šek Dufkovi, Bořetice čp. 159 – žádost o povolení 
vybudovat žumpu 

� žádost o povolení vybudovat septik na obecním pozemku p.č. 344/8, k.ú. Bořetice 

� pan starosta dává hlasovat o povolení pro manžele Dufkovi vybudovat na obecním 
pozemku p.č. 344/8, k.ú. Bořetice, septik. 

Hlasování: ANO 13 

NE 0 

Zdrželi se 0 

Schváleno 13 hlasy. 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo povolit manželům Milad ě a Františkovi 
Dufkovým, bytem Bořetice čp. 159, vybudovat na obecním pozemku p.č. 344/8, k.ú. 
Bořetice, v trati “Hliníky”, septik. 

a. Kateřina Šafaříková, Bořetice čp. 281 – žádost o příspěvek 

� návrh Václav Surman – Kč 5.000,-- 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení příspěvku slečně Kateřině 
Šafaříkové, bytem Bořetice 281ve výši Kč 5.000,-- 
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Hlasování: ANO: 13 

NE: 0 

Zdrželi se: 0 

Schváleno jednohlasně. 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo poskytnutí příspěvku slečně Kateřině 
Šafaříkové, Bořetice čp. 281 ve výši Kč 5.000,--. 

c) Informace o pozemkových úpravách 

� zařazení prostoru na rybník do územního plánu 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o zařazení prostoru na rybník do 
územního plánu (cca 40.000,--) 

Hlasování: ANO 12 hlasů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. Stanislav Novák, 
Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Václav Petrásek, František Otáhal, 
Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Jaroslav Procházka, Marie Vyhňáková, Milan 
Herůfek 

Ne  

Zdrželi se: 1 - Ing. Lenka Bukovská 

Konec jednání ve 23:20 hodin. 

Zapsala: Jana Hluchá 

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

Ing. Pavel Odstrčil, ověřovatel zápisu ……………………………………... 

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

Ing. Lenka Bukovská, zástupce starosty ……………………………………...  
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1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu 
jednání 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek 

� pan starosta Václav Petrásek navrhuje program doplnit o 
následující body: 

14. Prodej pozemků 

15. Fröhlichovi, Bořetice čp. 260 – náhrada majetku 

16. Změny Územního plánu obce Bořetice 
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17. Stanovit postup vymáhání nedoplatků za sběr a ukládání 

pevného domovního odpadu 

18. Informace o průběhu voleb do Evropského parlamentu  

19. Informace o stavebních pracích v obci Bořetice 

20. Výběrové řízení na opravu chodníků v ulici “Hlavní” 

21. Urbanistická studie na opravu sklepů 

22. Úprava vyhlášky č. 1/1998 

23. Vjezdy - příspěvky 

� paní Mgr. Marie Hamalová navrhuje vložení bodu 

11. a) Schválení závěrečného účtu ZŠ MJOŠ Bořetice  

dále navrhuje přesunutí bodů č. 11. Schválení závěrečného účtu 
obce Bořetice za rok 2003; 11. a) Schválení závěrečného účtu ZŠ 
MJOŠ Bořetice a 12. Rozpočtové opatření obce Bořetice 3/2004 
před bod jednání číslo 5. Přidělení dotací  

� pan Václav Surman navrhuje vložení bodu 

24. Vybudování čističky odpadních vod a její financování 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o programu jednání 
doplněném o výše navržené body jednání. 

  

Hlasování:  

ANO 10 členů zastupitelstva: Jana Grégrová, Miroslav Grůza, 
Mgr. Marie Hamalová, Ing. Stanislav Novák, JUDr. Jana 
Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, František 
Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman 
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Zdrželi se hlasování 2 členové: Ing. Václav Kadlec, Milan Herůfek 

Program jednání doplněný o výše uvedené body jednání byl 
schválen 10 hlasy. 

1. Volba ověřovatelů zápisu 

� návrh Mgr. Marie Hamalová, Ing. Stanislav Novák 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo 
souhlasí, aby ověřovateli zápisu byli paní Mgr. Marie 
Hamalová, Ing. Stanislav Novák 

Hlasování: ANO 12 členů zastupitelstva 

Ověřovateli zápisu byli 12 hlasy zvoleni Mgr. Marie Hamalová, 
Ing. Stanislav Novák 

1. Kontrola usnesení 

� přednesla Ing. Lenka Bukovská 

1. Zpr ávy z jednání rady obce Bořetice 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek 

11. a) Schválení závěrečného účtu ZŠ MJOŠ 

� přednesla Mgr. Marie Hamalová 

� hospodaření příspěvkové organizace za rok 2003 skončilo 
zlepšeným hospodářským výsledkem, a to ve výši Kč 
10.817,05. Paní Mgr. Marie Hamalová navrhuje zlepšený 
hospodářský výsledek převést do rezervního fondu 
příspěvkové organizace a dále podle zákona č. 563/2001 Sb. o 
účetnictví (v platném znění) žádá zřizovatele o schválení 
hospodářského výsledku za rok 2003. 

� pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení 
zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ MJOŠ Bořetice ve 
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výši Kč 10.817,-- a převedení tohoto zlepšeného 
hospodářského výsledku do rezervního fondu příspěvkové 
organizace. 

Hlasování: ANO 12 členů 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zlepšený hospodářský 
výsledek za rok 2003 ve výši Kč 10.817,05 a souhlasí s jeho 
převedením do rezervního fondu příspěvkové organizace. 

  

11. Schválení závěrečného účtu obce Bořetice za rok 2003 

� přednesl pan starostaVáclav Petrásek 

� Václav Petrásek navrhuje schválení závěrečného účtu obce 
s těmito výhradami: 

1. Rozpočtová opatření provádět průběžně v době známých 
skutečností ovlivňujících výši schváleného rozpočtu na jednání 
zastupitelstva obce 

2. JUDr. Jana Zemánková – neúplnost, neprůkaznost a 
nesprávnost vedení účetnictví 

JUDr. Jana Zemánková navrhuje pověřit radu, aby připravila 
návrh řešení, kterým se odstraní neúplnost, neprůkaznost a 
nesprávnost vedení účetnictví a tento návrh předložila 
zastupitelstvu obce 

3. Mgr. Marie Hamalová – žádá předání hmotného invenstičního 
majetku, se kterým hospodaří ZŠ MJOŠ, a budov do správy ZŠ 
MJOŠ Bořetice, dořešit do konce roku formou dodatku ke 
zřizovací listině ZŠ MJOŠ Bořetice. 

4. JUDr. Jana Zemánková – inventarizace majetku. Navrhuje 
pověřit radu obce, aby vypracovala kriteria pro provedení 
fyzické inventarizace 
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Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení 
závěrečného účtu obce Bořetice za rok 2003 s výše uvedenými 
výhradami. 

Hlasování: ANO 12 členů  

Závěrečný účet obce Bořetice za rok 2003 byl schválen s výše 
uvedenými výhradami. 

12. Rozpočtové opatření obce Bořetice 3/2004 

- Lucie Procházková přednesla návrh rozpočtového opatření 
3/2004 

� zvýšení příjmů a výdajů o částku Kč 1.437.000,-- 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení 
rozpočtového opatření obce Bořetice 3/2004, tak jak jej 
navrhla slečna Lucie Procházková 

Hlasování:  

ANO 11 členů: Jana Grégrová, Mgr. Marie Hamalová, 
Miroslav Gr ůza, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, 
JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, Václav 
Petrásek, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Milan Herůfek 

Zdržel se 1 člen: František Otáhal 

Rozpočtové opatření číslo 3/2004 bylo schváleno 11 hlasy. 

� finanční situace obce – přednesla Lucie Procházková 

� Mgr. Marie Hamalová – upozorňuje na to, že byla porušena 
rozpočtová kázeň tím, že příspěvkové organizaci ZŠ MJOŠ 
Bořetice nebyla na účet zaslána dotace na měsíc červen na 
provoz školy ve výši Kč 100.000,-- a žádá o vyrovnání stavu k 
do 30.7.2004. 

5. Přidělování dotací  
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Návrh na rozdělení dotací 

TJ Sokol Bořetice Kč 100.000,-- 100.000,-- šatny 

Kostel Kč 50.000,-- 

Hasiči Kč 55.000,-- 

Svodničan Kč 55.000,-- 

Kraví hora Kč 50.000,-- 

Myslivecké sdružení Kč 20.000,-- 

JUDr. Jana Zemánková – navrhuje dopracovat podmínky udělení 
dotace tak, že smlouvy o dotace schválí ZO, smlouvy budou 
uzavřeny s fyzickými nebo právnickými osobami nikoliv 
s neformálními spolky. 

Václav Surman – nedávat dotace organizacím, které nedokáží 
předložit účetní doklady 

František Otáhal – navrhuje provést kontrolu účetnictví 
dotovaných organizací cizími nezávislými osobami 

Ing. Lenka Bukovská – navrhuje provést audit u TJ Sokol Bořetice 
za dobu, kdy byl předsedou František Otáhal 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o poskytnutí dotací 
ve výše navržené výši. 

Hlasování: ANO 5 Ing. Bukovská, Ing. Stanislav Novák, Václav 
Petrásek, Václav Surman, Ing. Jaroslav Grůza 

Další hlasování neproběhlo. 

6. Středisko rané péče, Brno  

� příspěvek na péči o Jiřího Herůfka 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek 
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� rada obce navrhla příspěvek ve výši Kč 6.000,-- 

pan starosta Václav Petrásek dávat hlasovat o poskytnut í 
příspěvku pro Jiřího Herůfka ve výši Kč 6.000,-- 

Hlasování: ANO 12 

Zastupitelstvo obce schválilo 12 hlasy příspěvek na péči o 
Jiřího Herůfka ve výši Kč 6.000,- příspěvek bude čerpán 
z rezerv. 

7. Oprava topení v ZŠ MJOŠ Bořetice 

� oprava topení proběhne v budově “stará” 

� byla vybrána firma pan Hlaváček z Nosislavi 

8. Zrušení vyhlášky o psech č. 2/2003 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek 

pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o přijetí vyhlášky  

č. 2/2004 o zrušení vyhlášky č. 2/2003 

Hlasování: ANO 11 – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. 
Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková Ing. 
Lenka Bukovská, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav 
Grůza, Václav Surman, Milan Herůfek 

Zdr žela se hlasování: Mgr. Marie Hamalová 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 11 hlasy přijetí vyhlášky 
č.2/2004 “Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 2/2003” 

9. Pracovní náplň místostarostky a výše odměny 

� JUDr. Jana Zemánková – navrhuje předložit nejdříve náplň 
práce a poté schválit odměnu 

� pan starosta Václav Petrásek – bývalý zástupce starosty měl 
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odměnu ve výši Kč 11.000,-- a proto pan starosta navrhuje 
odměnu ve výši Kč 11.000,-- i pro Ing. Lenku Bukovskou. 

� JUDr. Jana Zemánková – nejdříve předložte náplň práce. 

� Pan starosta navrhuje vyplatit odměnu v základní výši dle 
tabulky v nařízení vlády č. 37/2003 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby odměna 
místostarostky byla vyplácena v základní výši dle tabulky 
v nařízení vlády č. 37/2003 

Hlasování: ANO 12 členů 

Zastupitelstvo obce schválilo výši odměny místostarostky 
v základní výši dle tabulky v nařízení vlády č. 37/2003 12 hlasy. 

  

10. Ustanovení redakční rady Bořetických listů 

� JUDr. Jana Zemánková navrhuje, aby Ing. Lenka Bukovská 
zpracovala návrh členů redakční rady Bořetických listů a 
předložila ho radě obce na příštím jednání. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby Ing. 
Lenka Bukovská vypracovala návrh členů redakční rady 
Bořetických listů a předložila ho radě obce na příštím jednání. 

Hlasování: ANO 12 členů 

Zastupitelstvo obce schválilo 12 hlasy, aby Ing. Lenka 
Bukovská zpracovala návrh členů redakční rady Bořetických 
listů a předložila ho radě obce na příštím jednání. 

14. Prodej pozemků 

a. ZD Bořetice - žádost o prodej pozemku p.č. 1183/66, k. ú. 
Bořetice, o výměře 0,1465 ha 
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Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o prodeji p.č. 1183/66, 
k.ú. Bořetice, o výměře 0,1465 ha. 

Hlasování: ANO 12 

Zastupitelstvo obce schválilo 12 hlasy prodej pozemku p.č. 
1183/66, k.ú. Bořetice, o výměře 0,1465 ha Zemědělskému 
družstvu Bořetice. 

� JUDr. Jana Zemánková: Za jakou cenu? Navrhuji 50,-- Kč za 
m2. 

Pan starosta Václav Petrásek, dává hlasovat o tom, aby cena 
pozemku činila K č 50,-- za m2. 

Hlasování: ANO 12 

Zastupitelstvo obce schválilo 12 hlasy cenu Kč 50,-- za 1 m2 
pozemku p.č. 1183/66. 

a. Marian a Marcela Procházkovi, Bořetice čp. 296 – prodej 
p.č. 133/1, kú. Bořetice 

� stáhnout z pořadu jednání a dát na projednání radě obce 

a. Roman a Gabriela Watzingerovi, Bořetice čp. 347 - prodej 
p.č. 1147, k.ú. Bořetice 

� JUDr. Jana Zemánková – navrhuje vyvěsit na úřední desce 
záměr prodat pozemek 

Pan starosta dává hlasovat o vyvěšení záměru prodat pozemek p.č. 
1147, k.ú. Bořetice, na úřední desce. 

Hlasování: ANO 12 

ZO schválilo 12 hlasy vyvěšení záměru prodat pozemek p.č. 
1147, k.ú. Bořetice, na úřední desce. 

a. Pavel a Radka Koneční, Bořetice čp. 284 – žádost o prodej 

Stránka č. 76 z 118Zápis ze 73

14.1.2008file://G:\Bořetice - zastupitelstva\Zastup. 2005\Zapis zo brezen 2005 www.htm



pozemku před jejich domkem cca 90 m2. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o návrhu vyvěsit 
záměr prodat tento pozemek. 

Hlasování: ANO 11 členů: Jana Grégrová, Miroslav Grůza, 
Mgr. Marie Hamalová, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav 
Kadlec, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, František 
Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Milan Herůfek. 

Zdr žel se 1 člen: JUDr. Jana Zemánková 

Zastupitelstvo obce schválilo 11 hlasy vyvěšení záměru 
prodat pozemek před domem manželů Konečných, 
Bořetice čp. 284  

b. Jitka a Václav Mazůrkovi, Bořetice čp. 41 - prodej pozemku 
p.č. 115/2, k.ú. Bořetice 

- návrh zveřejnit záměr prodat pozemek p.č. 115/2, k.ú. 
Bořetice 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o návrhu 
vyvěsit záměr prodat pozemek p.č. 115/2, k.ú. Bořetice 

Hlasování: ANO 12 členů  

Zastupitelstvo obce schválilo 12 hlasy vyvěšení záměru 
prodat pozemek p.č. 115/2, k.ú. Bořetice. 

c. Obec Bořetice - směna pozemku pod knihovnou p.č. 20/2, 
k.ú. Bořetice o výměře 6 m2, majitelé Parolkovi, za pozemek 
p.č. 21/1 o výměře 19 m2, majitelem je obce. Na pozemku p.č. 
6 m2 je postavena část budovy knihovny 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o zveřejnění 
záměru směnit pozemek p.č. 21/1, k.ú. Bořetice, o výměře 19m2 
za pozemek p.č. 20/2,k.ú. Bořetice, o výměře 6 m2. 

Hlasování: ANO 12 
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Zastupitelstvo obce schválilo 12 hlasy zveřejnění záměru 
směnit pozemek p.č. 21/1, k.ú. Bořetice, o výměře 19 m2, za 
pozemek p.č. 20/2, k.ú. Bořetice, o výměře 6 m2. 

Ve 22:10 odchází z jednání Ing. Stanislav Novák 

15. Fröhlichovi, Bořetice čp. 260 – náhrada majetku podle § 14 
až 16 z.č. 229/1991 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek 

� náhradu za Obec Bořetice poskytne Pozemkový fond ČR, 
Územní pracoviště Břeclav, nám. TGM 13, Břeclav 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

16. Změna územního plánu 

� přednesl Václav Petrásek 

navrhuje tyto změny: stavební místa na “Tálkách” 

4 bytové jednotky za bytovkou ZD Bořetice 

Návrh: Stáhnout tento bod z programu jednání. 

Pan starosta dává hlasovat o stažení tohoto bodu z programu 
jednání. 

Hlasování: ANO 11 

Zastupitelstvo obce schválilo 11 hlasy stažení bodu č. 15 
z programu jednání. 

17. Postup vymáhání nedoplatků za sběr a ukládání pevného 
domovního odpadu 

� JUDr. Jana Zemánková navrhuje úpravu vyhlášky, kontrolní 
výbor vypracuje návrh úpravy vyhlášky 

18. Volby do Evropského parlamentu 
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� výsledky voleb přednesl pan starosta Václav Petrásek 

19. Stavební práce v obci Bořetice 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek 

� kolaudace silnice v ulici Školní – Tálky musí proběhnout do 
24. června 2004 

� narušení vjezdů do domů při budování této silnice, majitelé 
rodinných domků žádají náhradu za poškozené vjezdy do 
domů 

� pan starosta Václav Petrásek navrhuje projít a stanovit cenu 

� JUDr. Jana Zemánková navrhuje příspěvek ve výši 250,-- Kč 
za m2 pro jednotlivé domy, musí předložit kalkulaci a platit se 
bude jenom to, co se muselo opravit, projde a prověří komise 
odborníků přímo na místě. 

� Mgr. Marie Hamalová navrhuje stáhnout z pořadu jednání 

� František Otáhal – může se vyplatit 

� Ing. Kadlec – přispívat pouze na pozemky obce 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby 
příspěvek ve výši Kč 250,-- m2 byl vyplácen na návrh komise 
pouze na nejnutnější opravy. 

Hlasování 

ANO: Jana Grégrová, JUDr. Jana Zemánková, Václav 
Petrásek, Ing. Lenka Bukovská, Václav Surman, Ing. Jaroslav 
Grůza 

Zdrželi se hlasování: František Otáhal, Ing. Václav Kadlec, 
Mgr. Marie Hamalová, Miroslav Gr ůza, Milan Herůfek 

Zastupitelstvo obce nic neschválilo. 
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20. Výběrové řízení na opravu chodníků na ulici “ Hlavní”  

� 4 firmy byly obeslány 

� vrátila se pouze 1 nabídka od firmy Stavební sdružení Josef 
Hicl, Velké Pavlovice 

� Ing. Václav Kadlec – stávající dlažba je většinou již 
nepoužitelná 

� JUDr. Jana Zemánková – oprava je pouze provizorní 

� Ing. Jaroslav Grůza: Otevřeme obálku? 

Ve 22:45 odchází z jednání Mgr. Marie Hamalová a Jana 
Grégrová 

Ve 22:46 starosta Václav Petrásek končí jednání. 

Zapsala: Jana Hluchá 

Mgr. Marie Hamalová, ověřovatel zápisu …………………………. 

Ing. Stanislav Novák, ověřovatel zápisu …………………………. 

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

Ing. Lenka Bukovská, zástupce starosty ………………………….. 
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Zápis z 81. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, 
konaného dne 27. dubna 2004. Jednání svolal pan starosta  

Václav Petrásek 

Začátek jednání: 19.15 hodin  

Přítomni: 14 

Omluven: 0 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 

� pan starosta Václav Petrásek přečetl návrh programu jednání 

� paní Mgr. Marie Hamalová navrhla doplnit program jednání o 2 body: 

vytápění + podlahy ZŠ MJOŠ Bořetice, převod majetku, předala nabídku na  

řešení vytápění 

� pan Milan Herůfek – informoval o dotaci ve výši Kč 88.000,-- na rekonstrukci 
starých šaten 
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� pan starosta Václav Petrásek – žádost o příspěvek na opravu kostela 

� pan starosta Václav Petrásek – žádost o příspěvek Svaz zdravotně postižených 

� pan starosta Václav Petrásek – návrh na zástavu majetku pro KB, a.s., Břeclav 

� pan starosta Václav Petrásek – informace o návštěvě studentů VŠ Brno, fakulta 
architektury, exkurze v rámci obnovy venkova 

� pan starosta Václav Petrásek – soutěž “Vesnice roku 2004” 

� pan starosta Václav Petrásek – kalkulace na výstavbu chodníků 

� pan starosta Václav Petrásek – nákup pozemku “Za dvorem” na sběrný dvůr 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o programu jednání.  

Hlasování: ANO 14 Program schválen 14 hlasy. 

1. Volba ověřovatelů zápisu 

� návrh Marie Vyhňáková, Miroslav Grůza 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o navržených ověřovatelích.  

Hlasování: ANO 14 Ověřovatelé schváleni 14 hlasy.  

1. Slib nového člena zastupitelstva obce 

� pan František Otáhal složil slib a stal se 15. člen zastupitelstva obce 

1. Volba zástupce starosty 

� JUDR. Jana Zemánková navrhuje tajnou volbu zástupce starosty 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby zástupce starosty byl volen 
tajnou volbou. 

Hlasování: ANO 15 Tajné hlasování schváleno 15 hlasy. 

� pan starosta Václav Petrásek navrhuje volbu z navržených kandidátů 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby volba zástupce starosty 
proběhla z navržených kandidátů.  

Hlasování: ANO 15 Volba z navržených kandidátů schválena 15 hlasy. 

� Ing. Novák – navrhuje paní Marii Vyhňákovou 

� paní Marie Vyhňáková – odmítá navržení 
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� Ing. Václav Kadlec – navrhuje paní Ing. Lenku Bukovskou 

� Ing. Lenka Bukovská – přijímá navržení 

� pan starosta Václav Petrásek – navrhuje pana Františka Otáhala 

� pan František Otáhal – odmítá navržení 

� pan starosta Václav Petrásek – navrhuje pana Václava Surmana 

� pan Václav Surman – navržení přijímá 

  

Pan starosta dává hlasovat o tom, aby body jednání číslo 6) Kontrola plnění usnesení 
z minulého jednání Zastupitelstva obce a 7) Zpráva z jednání rady byly přesunuty na 
příští jednání zastupitelstva obce. 

Hlasování: ANO 15  

Odsunutí bodů č. 6 a č. 7 na příští jednání ZO schváleno 15 hlasy. 

9. Prodej pozemků obce 

a. Zdeněk Pazderka, Bregenz – žádá o prodej pozemku p.č. 345, k.ú. Bořetice, o 
výměře 13 m2. Vzhledem k tomu, že pan Pazderka žije trvale mimo Českou 
republiku, je cizinec. Je nutno prověřit, zda mu tento pozemek může být prodán, 
jestli mám vyřízenou devizovou příslušnost. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o prodeji p.č. 345, k.ú. Bořetice, o 
výměře 13 m2 panu Zdeňku Pazderkovi, s tím, že bude prověřeno, zda se mu 
tento pozemek může prodat, zda má vyřízenou devizovou příslušnost.  

Hlasování: ANO 15 Prodej pozemku schválen 15 hlasy. 

b. Vlastimil Chrástek, Bořetice čp. 7 – žádost o to, aby mu byla směna pozemků 
p.č. 347/5 a p.č. st. 546, Bořetice o výměře 32 m2, změněna na prodej. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o změně směny p.č. 347/5 a p.č. st. 
546, k.ú. Bořetice, na prodej.  

Hlasování : ANO 15 Prodej pozemků p.č. st. 546 a p.č. 347/5, k.ú. Bořetice, 
schválen 15 hlasy. 

c. Zemědělské družstvo Bořetice – žádost o prodej p.č. 1183/66 o výměře 0,1465 ha 

Pan starosta dává hlasovat o schválení vyvěšení záměru prodat p.č. 1183/66, k.ú. 
Bořetice, na úřední desku Obce Bořetice. 
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Hlasování: ANO 14  

Zdržel se 1 Ing. Václav Kadlec 

Vyvěšení záměru odprodat p.č. 1183, k.ú. Bořetice, o výměře 0,1465 ha, na úřední 
desku Obce Bořetice, schváleno 14 hlasy. 

10) Zastavovací studie ulice “ Záhumenice” od pana Milana Herůfka 

� přednesl pan Milan Herůfek 

Návrat k bodu jednání č. 4 – Volba zástupce starosty 

Volba volební komise, návrhy: pan Ing. Jaroslav Grůza, a paní Jana Grégrová 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby členy volební komise byli 
pan Ing. Jaroslav Grůza a paní Jana Grégrová. 

Hlasování: ANO 15  

Volební komise ve složení pan Ing. Jaroslav Grůza, paní Jana Grégrová schválena 
15 hlasy. 

Výsledek voleb zástupce starosty: 

paní Ing. Lenka Bukovská 13 hlasů 

pan Václav Surman 2 hlasy 

Do funkce zástupce starosty byla zvolena Ing. Lenka Bukovská. 

5) Volba člena Rady obce Bořetice 

Ing. Václav Kadlec – navrhl pana Milana Herůfka 

pan starosta Václav Petrásek – navrhl paní Marii Vyhňákovou 

Návrat jednání k bodu č. 10) Zastavovací studie ulice “ Záhumenice” podle pana 
Milana Herůfka 

� pan Václav Surman navrhuje, aby bylo předkupní právo pro bývalé majitele 

� návrh provést průzkum zájmu o koupi těchto stavebních parcel 

Návrat k bodu jednání č. 5 – volba nového člena rady obce 

pan Milan Herůfek – 8 hlasů 

paní Marie Vyhňáková – 7 hlasů 
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Novým člen rady byl zvolen pan Milan Herůfek. 

Opět návrat k bodu jednání č. 10) zastavovací studie ulice “ Záhumenice” podle 
pana Milana Herůfka 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o zveřejnění nabídky stavební míst 
v ulici “Záhumenice” 

ANO 13 členů 

Zdrželi se 2 členové – pan Ing. Václav Kadlec a pan František Otáhal 

Zveřejnění nabídky stavebních míst v ulici “Záhumenice” schváleno 13 členy. 

8. Rozpočtové opatření č. 2/2004 

� přednesla slečna Lucie Procházková 

� Mgr. Marie Hamalová – dotaz o výši příjmů ZŠ 

� JUDr. Jana Zemánková – Kč 23.000,-- příjem z plesu obce a podnikatelů, jaké byly 
výdaje na tento ples? 

� Lucie Procházková – výdaje byly Kč 9.000,-- na položce 3392 5175. 

� Lucie Procházková – nutno schválit jako příspěvek částku Kč 23.400,-- pro 
Mikroregion Hustopečsko 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení navrženého rozpočtového 
opatření č. 2/2004. 

Hlasování: ANO 15 Rozpočtové opatření č. 2/2004 schváleno 15 hlasy. 

11. Projednání žádosti TJ Sokol Bořetice, předložené předsedou panem Milanem 
Herůfkem – příspěvek na činnost 

� paní JUDr. Jana Zemánková – schválit alespoň zálohu ve výši Kč 50.000,-- 

� pan starosta Václav Petrásek – nutné potřebujeme peníze na výkup pozemků na 
sběrný dvůr a rybník 

� paní Mgr. Marie Hamalová – je nutno najít nějaké řešení 

� pan Václav Surman – navrhuje zálohu na příspěvek pro TJ Sokol Bořetice ve výši 
Kč 100.000,-- 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o záloze na příspěvek pro TJ Sokol 
Bořetice ve výši K č 100.000,--. 
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Hlasování: ANO 10 členů  

paní Jana Grégrová, paní Mgr. Marie Hamalová, pan Ing. Stanislav Novák, paní 
JUDr. Jana Zemánková, paní Ing. Lenka Bukovská, pan Václav Surman, pan Ing. 
Pavel Odstrčil, pan Milan Her ůfek, pan Ing. Václav Kadlec, Miroslav Grůza 

NE 1 člen František Otáhal 

Zdrželi se 4 členové – pan Václav Petrásek, pan Ing. Jaroslav Grůza, paní Marie 
Vyhňáková, pan Jaroslav Procházka 

� JUDr. Jana Zemánková – připravit pro zastupitelstvo obce podmínky pro 
rozdělování dotací. Návrh: Pověřit radu obce Bořetice, aby připravila podmínky pro 
rozdělení dotací podle žádostí jednotlivých organizací a předložila je ke schválení 
ZO do 30.6.2004. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o návrhu paní JUDr. Jany Zemánkové  

Hlasování: ANO 15 

Návrh JUDr. Jany Zemánkové schválen 15 hlasy. 

12. Projednání “ Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. 
+ schválení vnitroorganizační směrnice ”  

� v bodě č. 13. “Tato směrnice je závazná pro příspěvkové organizace a organizační 
složky 

� platnost 

� “Vnitroorganizační směrnice Obce Bořetice” 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení “Směrnice o zabezpečení 
zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.” “Vnitroorganizační směrnice obce 
Bořetice” s výše uvedenými připomínkami. 

Hlasování: ANO 15  

“Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.” byla schválena 
s připomínkami 15 hlasy. 

13. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č. 128/2000 
Sb. v pozděj ším znění)  

a) paní Mgr. Marie Hamalová: vytápění ZŠ MJOŠ Bořetice  

� realizace v měsíci 7/2004 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, že zastupitelstvo obce zmocňuje 
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radu obce, aby vyřešila problém vytápění a podlah ve škole. 

Hlasování: ANO 15 Zmocnění rady obce, aby vyřešila problém vytápění a podlah ve 
škole schváleno 15 hlasy. 

b) paní Mgr. Marie Hamalová – žádost o převod majetku obce do správy školy 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o nepředání majetku ZŠ MJOŠ 
Bořetice 

Hlasování: ANO – pan Václav Petrásek, pan František Otáhal, pan Ing. Jaroslav 
Grůza, pan Václav Surman, pan Jaroslav Procházka, paní Marie Vyňáková, 

NE – paní Jana Grégrová, pan Miroslav Grůza, paní Mgr. Marie Hamalová, pan 
Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Pavel Odstrčil, pan Milan 
Herůfek 

Zdrželi se 2 členové – Ing. Lenka Bukovská, Ing. Stanislav Novák 

Neschválilo se nic. 

c. pan starosta Václav Petrásek – informoval o návštěvě studentů VŠ Brno, 
fakulta architektury.  

- studenti se seznámí s akcemi, které byly provedeny v rámci “ Obnovy 
venkova” 

Paní Mgr. Hamalová přislíbila účast 

d. pan starosta Václav Petrásek – informoval o dotaci ve výši K č 88.000,-- na 
staré šatny 

� pan Milan Herůfek – podíl 50 % 

� pan starosta Václav Petrásek –oslovil pana Milana Herůfka, aby vypracoval návrh 
na co budou tyto peníze použity 

c. pan starosta Václav Petrásek – návrh na zástavy pro úvěr u KB, a.s., Břeclav 

� pan starosta Václav Petrásek navrhuje jako zástavy tyto budovy: kulturní dům, 
zdravotní středisko, obecní sklep včetně pozemků, na kterých budovy stojí. 
V případě, že KB, a.s., nebude souhlasit s výše uvedenými zástavami, navrhuje, aby 
byl úvěr uzavřen s ČS, a.s., Břeclav, ve výši Kč 2.500.000,-- a aby zastupitelstvo 
obce k dalšímu jednání pověřilo radu obce. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby jako zástavy byly navrženy 
budova kulturního domu, budova zdravotního střediska, obecní sklep včetně 
pozemků na kterých stojí. V případě, že KB, a.s., Břeclav nebude souhlasit s výše 
uvedenými zástavami, souhlasí zastupitelstvo obce s uzavřením úvěru na částku Kč 
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2.500.000,-- s Českou spořitelnou, a.s., Břeclav. 

ANO 15 Jako zástavy na úvěr byly schváleny 15 hlasy budova kulturního domu, 
zdravotního střediska, obecní sklep včetně pozemků na kterých stojí. V případě, že 
KB, a.s., Břeclav nebude souhlasit s výše uvedenými zástavami, bylo schváleno 
uzavření úvěru na částku Kč 2.500.000,-- s Českou spořitelnou, a.s., Břeclav a 
dalším jednáním pověřilo radu obce Bořetice. 

f) Účast v soutěži “ Vesnice roku 2004”  

� pan starosta Václav Petrásek navrhuje, abychom se v letošním roce soutěže 
nezúčastnili 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby se obec Bořetice v letošním 
roce soutěže “Vesnice roku 2004” nezúčastnila. 

Hlasování: ANO 15 hlasů Neúčast v soutěži “Vesnice roku 2004” schválena 15 hlasy. 

g. Slavnost v Praze - Horn ích Počernicích 

� pan starosta informoval o pozvánce na slavnosti do Prahy – Horní Počernice 

g. Pozemky na sběrný dvůr 

� pan starosta Václav Petrásek – informoval o tom, že ho kontaktoval majitel 
Moravské Agry, Velké Pavlovice, že hodlá obci Bořetice prodat pozemky, které se 
nacházejí pod sběrným dvorem 

� pan starosta Václav Petrásek byl pověřen k jednání s panem Stokláskem 

� pan Jaroslav Procházka – jaká je navrhovaná cena za 1 m2? 

  

ch) Oprava silnice v ulici “ Školní – Tálky”  

� pan starosta Václav Petrásek informoval o průběhu opravy silnice, kterou provádí 
firma Strabag, a.s., velmi dobrá spolupráce se stavebním dozorem panem Ing. 
Václavem Kadlecem 

� do konce měsíce dubna 2004 přijde faktura na celou částku 

14. Rozprava a různé 

a. Tomáš Šťavík, st., Bořetice čp. 394 – propadení járku u Manexu 

� hrozí vytopení spodní domků 

a. paní Mgr. Marie Hamalov á – pozvala všechny na závěrečné vystoupení ZŠ a MŠ 
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Bořetice, které se uskuteční dne 30. května 2004. 

b. Kontroln í den šaten TJ Sokol Bořetice - účast všech členů zastupitelstva obce 

c. paní Marie Kacerová, Bořetice čp. 138 – vodovodní šachta, zanesená a plná 
vody, nutno opravit. 

d. pan starosta Václav Petrásek – propadená vodovodní šachta u Zemánkového od 
mlýna 

  

Konec jednání ve 21:25 hodin 

Václav Petrásek, starosta obce ………………………………… 

Ing. Lenka Bukovská, zástupce starosty obce ………………………………… 

Marie Vyhňáková, ověřovatel zápisu ………………………………… 

Miroslav Grůza, ověřovatel zápisu ………………………………… 

Zapsala: Jana Hluchá ………………………………… 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Starosta obce Bořetice Václav Petrásek svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se 
uskuteční úterý 14. září 2004 v 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bořeticích. 

Program jednání: 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 

2. Volba ověřovatelů zápisu 
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3. Kontrola plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva obce 

4. Zpráva z jednání rady 

5. Rozpočtové opatření č. 4/2004; finanční situace 

6. Prodej pozemků obce, vykoupení pozemků, prodej RD, revokace usnesení o směně pozemku 

a. Marcela a Marian Procházkovi, Bořetice čp. 296 – stanovení ceny pozemku 

b. Gabriela a Roman Watzingerovi, Bořetice čp. 349 – schválení odprodeje pozemku a stanovení 
ceny 

c. Radka a Pavel Konečných, Bořetice čp. 284 – schválení odprodeje pozemku a stanovení ceny 

d. Ing. Vlastimil Lubal, Vrbice čp. 390 – nová žádost o odprodej pozemku 

e. Ivan Švásta, Bořetice čp. 92 – nová žádost o odprodej pozemku 

f. Obec Bořetice – návrh na vykoupení pozemků pod sběrným dvorem 

g. Libor Škranc, Bořetice čp. 488 – odprodej RD čp. 190 

h. revokace usnesení o směně pozemku 

1. Inventura 2004 

a. zvolení ústřední inventarizační komise 

b. směrnice pro provedení inventarizace 

c. volba dílčích inventarizačních komisí 

8. Ukládání inertního odpadu ve “Zmole” – určení pravidel 

9. Větrné elektrárny – smlouvy 

10. Změna výše odměn – zastupitelstvo obce, rada obce 

11. Delegování dalšího zástupce obce Bořetice na valné hromady Hantály, a.s.,  

Velké Pavlovice 

12. Běh za bořetickým burčákem 

13. Zpráva kontrolního výboru o kontrole dodržování vyhlášky o místních  

poplatcích č. 1/1998 za rok 2003 a o kontrole dodržování vyhlášky  

o poplatcích za svoz a likvidaci odpadů č. 1/2004 za rok 2004 

14. Školení členů kontrolního a finančního výboru 
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15. Čistička odpadních vod – schválení přepracování studie 

16. Revokace usnesení – finanční příspěvky na vjezdy v ulici Školní-Tálky 

17. Hasiči a) ustanovení požární jednotky 

b) schválení Obecně závazné vyhlášky č…./2004 Požární řád obce 

18. Dotace TJ Sokol Bořetice, Svodničan, SSRHK, Hasiči 

19. Ustanovení komise pro výběr pozemků na výměnu pozemků na hřiště 

20. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona 128/2000 Sb. v pozdějším 
znění) 

21. Rozprava a různé 

22. Závěr jednání 

V Bořeticích 3.9.2004 

Václav Petrásek 

starosta 
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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. 
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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. 

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 
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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. 

� 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 
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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: 

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 

Slučované/ přejmenované trat ě Nové jméno 

Zázmoníky 

Terasy  

Kopce 

Terasy 

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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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. 
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 
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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 

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 
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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 

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 
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- 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 vysvětlí celý průběh prací Radě 
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 
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� 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 

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 ……………………………………………… 
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Jana Grégrová ………………………………………….. 
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�  

  

  

Zápis ze 70. veřejného zasedání ZO Bořetice konaného dne  

14. ledna 2003 v 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 

Opatření: za bod číslo 4 vložit bod 11, bod číslo 5 vložíme za bod 10 

Přítomno: 15 členů Omluveno: 0 

� pan starosta přednesl program jednání 

� pan starosta – vložit schválení vyhlášky o výši poplatků za PDO 

� vypustit návrh rozpočtu na rok 2003 – schváleno všemi hlasy; místo bodu 16 schválení 
vyhlášky 

� k bodu č. 14 přidat nákup půdy od TJ Sokol Bořetice – schváleno všemi hlasy 

1. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu: 

Návrhová komise: Mgr. Marie Hamalová, Miroslav Grůza 

Ověřovatelé zápisu: Milan Herůfek, Marie Vyhňáková 

Schváleno všemi hlasy 

2. Kontrola usnesení z minulého jednání OZ 
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� přednesl František Šebesta, viz příloha 

1. Zpr áva z jednání rady 

� přednesl František Šebesta, viz. příloha 

1. Rozpočtové provizorium 

� přednesl Václav Petrásek 

� školství – Mgr. Marie Hamalová – dát pouze částku, kterou dává obec 

� JUDr. Jana Zemánková – schválit rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roku 2002 
rozpočtovaných finančních prostředků na měsíc, ze kterých se budou hradit pouze běžné 
provozní náklady obce a řízených organizací. 

Schváleno všemi hlasy  

6. Schválení viničních tratí 

� přednesl p. zástupce starosty, viz. příloha 

� V. Surman: trať “Veselá”, kam patří? 

� starosta: Trať “Veselá” patří do Němčiček 

Schváleno: 15 hlasy  

7. Příspěvek na LSPP pro nemocnici Hustopeče 

� přednesl p. starosta 

� Kč 39 000,-- za rok 2003 

� Mgr. M. Hamalová – odložit na příště 

� rozhodnutí: odložit schválení příspěvku LSPP na příští zasedání dne 28.1.2003 

Schváleno: 15 hlasy 

7. Schválení komise pro inventarizaci půdy 

� přednesl p. starosta 

� členové: JUDr. Jana Zemánková, Ing. Odstrčil, Ing. Kadlec, M. Herůfek 

� JUDr. Jana Zemánková – bude to komise rady nebo zastupitelstva? 

� Obecní zastupitelstvo bere na vědomí komisi pro inventarizaci půdy. Komise rady obce ve 
složení: JUDr. Jana Zemánková, Ing. Odstrčil, Ing. Kadlec, M. Herůfek 

Schváleno 15 hlasy 
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7. Schválení navržených členů Kontroln ího a Finančního výboru 

Kontrolní: Ing. Mikulica, JUDr. Jana Zemánková, Mgr. Marie Hamalová, Milan Herůfek, 
Miroslav Grůza 

Finanční: František Otáhal, Marie Michalová, Ing. Jaroslav Grůza, Ing. Haškovec, Marie 
Vyhňáková 

Schváleno všemi hlasy 

8. Dotace na úhradu autobusu pro chasu na Moravský krojovaný ples v Praze 

� přednesl p. starosta 

OZ bere na vědomí 

7. Schválení návrhu slavnostního praporu 

� přednesl p. starosta 

� objednat 

Schváleno jednomyslně 

7. Informace o využit í finančních prostředků poskytnutých obci od bývalé organizace 
Svazarmu 

� p. starosta přečetl dopis p. Hlavňovského 

� p. starosta předložit smlouvy, doklady 

� rybník Kč 200 000,-- 

� úprava ostříkávací rampy 

� JUDr. Jana Zemánková – tělocvična 

� Kč 6000,-- na Bořetické listy 

� JUDr. Jana Zemánková – nejsou dobré podklady, svolat radu + 3 členy výboru Svazarmu B. 
Petráska, J. Hlavňovského, J. Kadlece 

� JUDr. Jana Zemánková – řekl jste “že jsou zloději” 

� Hlavňovský – dali jsme obci Kč 900.000,-- 

� rada obce se sejde se 3 členy Svazarmu do 1. měsíce od dnešního dne tj. do 15.2.2003 a vyřeší 
využití finančních prostředků 

Schváleno 15 hlasy 

7. Návrh na úpravu jednacího řádu 
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� přednesl p. starosta 

� paragraf 9 bod č. 7 – hlasování 

� Mgr. Hamalová – zajistěme si dostupný materiál 

� starosta – nechme si udělat výklad právníkem 

� návrh na úpravu jednacího řádu par. 9 bod č. 7 odložit až po výkladu právníkem 

Sváleno 14 hlasy, František Šebesta se zdržel hlasování 

7. Prodej a pronájem obecní půdy 

a. nákup půdy od TJ Sokol Bořetice 

-obecní zastupitelstvo ukládá M. Herůfkovi prověřit směnu nebo odkup pozemků vedle hřiště 
s PF do dvou měsíců (+ rybník) 

b. p.č. 243/2 stavba šaten cca 400 m2 navrhuje M. Herůfek, aby obec odkoupila od TJ Sokol 
Bořetice 

� JUDr. Zemánková – cena? 

� M. Herůfek – cena symbolická Kč 1,-- 

� JUDr. Zemánková – geometrický plán platí obec 

� Odkud části par. č. 243/2 o výměře 400 m2, cena Kč 1,-- na výstavbu šaten, geometrický plán 
a jednání s úřady zajistí obec do konce února - pozemek 

Schváleno 15 hlasy 

a. žádost o pronájem p. č. 2005 – p. Michnová, p. Petr Juras, p. Mančíková 

� všichni mají nájemní smlouvy se ZD Bořetice 

� Ing. Stanislav Novák chce pouze ornou půdu 

� Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 2005 orná půda, výměra 3520 m2 
Ing. Stanislavu Novákovi, a tím revokuje rozhodnutí ze dne 3.12.2002 o pronájmu pozemků 
p.č. 2005 v navrhovaném označení po pozemkových úpravách p.č. 1494/68 a to za 
předpokladu dohody o ukončení nájmu obcí se ZD Bořetice. Zbytek p.č. 2005 zůstává v nájmu 
původních nájemců. Ostatní podmínky revokovaného usnesení platí 

Schváleno 15 hlasy 

a. Ing. Zdeněk Jambor – žádost o pronájem p. č. 2055/1 a 2055/2 na dobu 25 let a 
předkupní právo 

� zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků p.č. 2055/1 a 2055/2 na dobu 25 let. V nově 
navrženém označení 1494/92, za předpokladu dohody se ZD o ukončení nájmu ZD s obcí a za 
stejných podmínek jako Ing. Stanislavu Novákovi. 
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Schváleno 15 hlasy 

a. Jaroslav Springer, čp. 467 – žádost o prodej části pozemku v Hliníkých p. č. 344/12 

Franti ška Jurasová, čp. 72 – žádost o prodej pozemku p. č. 344/12 

� pan starosta přečetl dohodu o dočasném užívání p.č. 344/12 nájemce F. Jurasová, čp. 72 

� zastupitelstvo obce rozhodlo odložit jednání o prodeji pozemku p. Springerovi nebo p. 
Jurasové na zasedání dne 28.1.2003, ukládá JUDr. Janě Zemánkové prověřit právní podmínky 
prodeje. 

Schváleno 15 hlasy. 

15) Odpověď na interpelaci JUDr. Janě Zemánkové 

� starosta předal písemnou odpověď na interpelaci 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 

16) Schválení vyhlášky – poplatků za PDO 

� starosta : Kč 250,-- za osobu jako v roce 2002 

� JUDr. Jana Zemánková – navrhuje změnu 

� Obecní zastupitelstvo schvaluje výši poplatku za sběr a svoz PDO Kč 250,-- za osobu s tím, že 
se upraví bod 5 a 6 vyhlášky č. 2/2002 

Schváleno 15 hlasy 

17) Rozprava, různé 

a. obecní ples – zástupce starosty informoval o vstupném Kč 100,-- dospělí a Kč 50,-- studenti 

b. legalizace Windows – informoval p. starosta 

c. Prezentace Kravihorské republiky – Regiontour Brno (přednesl p. starosta) 

d. M. Herůfek – výdaje 3419 6121 TJ Sokol Kč 130.000,-- 

e. Ing. Jaroslav Grůza – zabezpečit cihle na ZD, nutno zakrýt 

f. Mgr. Marie Hamalová – bezdotykové baterie do ŠJ 

g. Mgr. Marie Hamalová – komu je pronajatý sklep původně Parolkových 

h. Mgr. Marie Hamalová – pronájem 2 garáží 

ch) Mgr. Marie Hamalová – farská zahrada 

i. p. Sadílková – platba pokuty Kč 4.000,--, vrátit přeplatek 
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j. M. Punčochář – žádost o pronájem cesty, svolat jednání do 14 dnů 

k. JUDr. Jana Zemánková – platba studií Ing. Krumlovi, žádá písemnou odpověď 

l. L. Bauer: Proč se pronajal bar na obecní ples 

� starosta: nejsou lidi 

a. p. Sýkora – výhody při pořádání kulturních akcí 

� starosta: zachovat tradici, dávat žádosti jednotlivě 

18) Schválení usnesení  

Schváleno všemi hlasy 

19) Závěr jednání – ve 22:45 hodin 

  

Zapsala: Hluchá …………………………. 

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

František Šebesta, zástupce starosty ……………………………………. 

Marie Vyhňáková, ověřovatel zápisu …………………………………….. 

Milan Herůfek, ověřovatel zápisu …………………………………….. 

�  
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Zápis ze 70. mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva 
obce Bořetice, konaného dne 28. ledna 2003 v 19 hodin 
v zasedací místnosti obecního úřadu 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 

Přítomno: 15 Omluveni: 0 

� pan starosta Václav Petrásek přečetl program jednání 

� diskuse k jednacímu řádu 

Program jednání schválen 15 hlasy. 

1. Volba ověřovatelů zápisu 

Ing. Stanislav Novák, Jaroslav Procházka 

Ověřovatelé schváleni 15 hlasy. 

2. Návrh a schválení rozpočtu na rok 2003 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek 

� schodkový rozpočet (úvěr) 

� vyrovnaný rozpočet 

� JUDr. Jana Zemánková: pozměněný návrh rozpočtu 

� Mgr. Marie Hamalová – požadavek na zvýšení rozpočtu pro ZŠ na Kč 1 300 000,-- 

� p. starosta Václav Petrásek přednesl návrh úvěru (podmínky úvěru) 
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� JUDr. Jana Zemánková – hlasovat o úvěru 

Schváleno 8 hlasy vzít úvěr u Komerční banky, a. s., Břeclav a mít schodkový rozpočet 

� Mgr. Marie Hamalová: potřebujeme účetní pro ZŠ MJOŠ 

ZO projedná nejprve příjmy – schváleno 15 hlasy 

Příjmy 

a. Daňové příjmy celkem Kč 6.801.000,-- 

ZO schvaluje daňové příjmy celkem Kč 6.801.000,-- - 15 hlasy 

b. Nedaňové příjmy celkem Kč 793.000,-- 

JUDr. Jana Zemánková – zvýšit příjem položky 3314 2111 příjem za používání internetu z 

Kč 3.000,-- na Kč 10.000,--. 

ZO schvaluje zvýšit rozpočet 3314 2111 na Kč 10.000,--; schváleno 9 hlasy 

� Ing. Grůza: vložit položku příjem za pronájem pošty, T-mobile – pronájem vysílače 

ZO schvaluje položku pronájem pošty ve výši Kč 20.000,-- a položku pronájem vysílače T-
mobile ve výši Kč 40.000,-- - schváleno 15 hlasy, celková částka nedaňových příjmů Kč 
860.000,--. 

a. Dotace ze SR 

ZO schvaluje dotace ze SR ve výši Kč 4.100 000,-- 

b. Použití zůstatků 

ZO schvaluje použití zůstatků ve výši Kč 289.000,-- 15 hlasy 

e) ZO schvaluje rozpočet příjmů pro rok 2003 ve výši Kč 11.951.000,-- 15 hlasy. 

  

  

  

Výdaje 

a. silnice – Kč 3.500.000,-- 

Schváleno 9 hlasy, proti 6 hlasů 

b. autobusová zastávka – Kč 5.000,-- 
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Schváleno 15 hlasy 

c. pitná voda – Kč 50.000,-- 

Schváleno 15 hlasy 

d. základní škola 

3113 5331 příspěvek od obce Kč 1.300.000,-- 

Ing. Vojtěšek – Proč nevzít úvěr? 

ZO schvaluje 3113 5331 Kč 1.300.000,-- 

3113 6121 Kč 200.000,-- 

Schváleno 15 hlasy 

ZO schvaluje rozpočet školství ve výši Kč 5.460.000,-- 15 hlasy 

e. knihovna 

vložit 3314 5162 výdaje na telefon a internet ve výši Kč 15.000,-- 

Schváleno 15 hlasy 

Celkem knihovna Kč 115.000,--; schváleno 15 hlasy 

f. kronika - Kč 30.000,-- 

ZO schvaluje 15 hlasy 

g. Veřejný rozhlas, kabelová televize 

M. Herůfek – navrhuje zrušit stavbu kabelové televize 

ZO schvaluje Kč 480.000,-- vyřadit z této položky a dát na šatny TJ – schváleno 9 hlasy 

kabelová televize Kč 20.000,-- 

h. Bořetické listy 

ZO schvaluje Kč 100.000,-- 15 hlasy 

ch) Kulturní dům 

JUDr. Jana Zemánková – snížit rozpočet na Kč 12.000,-- 

ZO schvaluje rozpočet na KD celkem Kč 300.000,--, vypouští se položka 3392 5169 Kč 
10.000,--; přesune se na 3392 5153, snižuje se 3392 5171 na Kč 112.000,-- – schváleno 15 
hlasy. 

i. SOZ 
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ZO schvaluje celkem Kč 15.000,-- 15 hlasy 

j. TJ Sokol Bořetice 

František Šebesta Kč 1.500.000,-- 

Milan Herůfek Kč 1.880.000,--- 

ZO schvaluje Kč 1.880.000,-- na stavbu šaten pro TJ Sokol, schváleno 9 hlasy, 

proti 6 hlasů. 

Dotace na TJ původně Kč 100.000,--; pozměňovací návrh 226.000,-- 

ZO schvaluje dotaci ve výši Kč 226.000,-- 8 hlasy, proti 6 hlasů, 1 se zdržel hlasování 

k. zdravotní středisko 

ZO schvaluje Kč 10.000,-- na plyn a Kč 40.000,-- na opravu dveří a ukládá obecnímu 
úřadu do příštího zastupitelstva prověřit vyúčtování plynu na zdravotním středisku; 
schváleno 15 hlasy. 

l. byty 

3612 celková částka Kč 60.000,-- 

položka 3612 5153 Kč 40.000,-- 

ZO schvaluje celkovou částku Kč 90.000,--, schváleno 15 hlasy. 

m. veřejné osvětlení 

ZO schvaluje rozpočet ve výši Kč 200.000,-- 15 hlasy. 

n. pohřebnictví 3632 

JUDr. Jana Zemánková – pozměňovací návrh 3632 5171 Kč 83.000,-- 

ZO snižuje položku 3632 5171 na částku Kč 83.000,--; celková částka Kč 100.000,--; 
schváleno 10 hlasy, 5 hlasů proti. 

o. kabely NN 

ZO schvaluje výstavbu inženýrských sítí ve výši Kč 200.000,--; schváleno 15 hlasy. 

p. Komunální služby a územní rozvoj 

ZO schvaluje celkem Kč 250.000,-- 15 hlasy 

q. sběr a svoz PDO 

ZO schvaluje celkem Kč 400.000,-- schváleno 15 hlasy 
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r. péče o vzhled obce 

JUDr. Jana Zemánková – snížit položku zeleň 3745 5169 na Kč 50.000,-- 

JUDr. Jana Zemánková – snížit položku 3745 propagace na Kč 10.000,-- 

JUDr. Jana Zemánková – snížit položku architekta 3745 5169 na Kč 10.000,-- 

ZO schvaluje péči o vzhled obce Kč 106.000,--; schváleno 15 hlasy. 

s. hasiči 

JUDr. Jana Zemánková – 5512 5137 Kč 20.000,-- 

JUDr. Jana Zemánková – 5512 5132 Kč 16.000,-- 

Schváleno 5 hlasy, proti 8 hlasů, 2 se zdrželi hlasování 

ZO schvaluje Kč 136.000,-- 10 hlasy, 5 hlasů proti 

š) zastupitelstvo 

ZO schvaluje Kč 750.000,-- 15 hlasy. 

t. vnitřní správa 

JUDr. Jana Zemánková – vložit položku odstupné 6171 5114 Kč 50.000,-- 

6171 6129 položku odstranit 

6171 5136 tisk Kč 40.000,-- 

6171 5137 Kč 30.000,-- 

ZO schvaluje rozpočet VS ve výši Kč 1.718.000,-- schváleno 15 hlasy. 

u. 0010 3639 obecní sklep Kč 100.000,-- 

ZO schvaluje 9 hlasy Kč 100.000,--; 5 hlasů proti, 1 se zdržel hlasování 

v. 3639 5222 Myslivecké sdružení Kč 100.000,-- 

ZO schvaluje MS Bořetice dotaci na dokončení stavby ve výši Kč 100.000,--; do příštího 
ZO připravit podmínky pro poskytování dotací jednotlivým společenským organizacím a 
dotace poskytovat na základě písemné smlouvy; schváleno 15 hlasy. 

w. 3745 5222 SSRKH Kč 100.000,-- 

JUDr. Jana Zemánková Kč 50.000,-- pro 7 hlasů, proti 8 hlasů 

ZO schvaluje SSRKH Kč 100.000,-- schváleno 8 hlasy, 7 hlasů proti 

x. kulturní památka - oprava fasády kostela 
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ZO schvaluje Kč 150.000,-- na opravu kostela; schváleno 15 hlasy 

Výdaje na rok 2003 schválený ve výši Kč 16.151.000,--. 

1. Prodej obecních pozemků 

15 hlasy schváleno tajné hlasování, zakroužkovat číslo 

Jaroslav Springer - 6 hlasů 

Františka Jurasová – 7 hlasů 

2 se zdrželi hlasování, prodej pozemku neschválen. 

2. Revokace usnesení – jednací řád ZO 

ZO schvaluje přepracovat řád – 9 hlasů pro, 6 hlasů proti 

6) Příspěvek LSPP (Kč 2,-- na občana za měsíc 

ZO schvaluje příspěvek LSPP na I. čtvrtletí roku 2003 na základě žádosti a smlouvy. 

Schváleno 14 hlasy, 1 se zdržel hlasování. 

7. Rozprava, různé 

Václav Surman – nevyhovující pracovní doba na poště 

Ing. Vojtěšek – na příští rok 2004 zvolit priority 

Klára Mainclová – požádat poslance o pomoc 

� KDÚČSL pronájem zasedací místnosti , hlasovala pouze rada – schváleno 5 hlasy 

7. Konec jednání ve 23 hodin 

zapsala: Jana Hluchá 

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

František Šebesta, zástupce starosty ……………………………………….. 

Ing. Stanislav Novák, ověřovatel zápisu ……………………………………….. 

Jaroslav Procházka, ověřovatel zápisu ……………………………………….. 
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Prezenční listina 
z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne 5. dubna 
2005 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bořeticích. Jednání svolal starosta obce pan 
Václav Petrásek. Začátek jednání v 19 hodin. 

  

Václav Petrásek ……………………………… 

František Otáhal ……………………………… 

Jaroslav Procházka ……………………………… 

Ing. Pavel Odstrčil ……………………………… 

Václav Surman ……………………………… 

Milan Herůfek …………………………….... 

Ing. Stanislav Novák ……………………………… 

Ing. Lenka Bukovská ……………………………… 

Marie Vyhňáková ……………………………… 

Jana Grégrová ……………………………… 

JUDr. Jana Zemánková ……………………………… 

Ing. Václav Kadlec ……………………………… 

Miroslav Grůza ……………………………… 

Alena Újezdská ……………………………… 

Ing. Jaroslav Grůza ……………………………… 
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Prezenční listina 
z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne 5. dubna 
2005 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bořeticích. Jednání svolal starosta obce 
Václav Petrásek. Začátek jednání v 19 hodin. 
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Slib 

člena Zastupitelstva obce Bořetice 

na veřejném zasedání Zastupitelstva obce 
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konaného dne 22. března 2005 

Já, Alena Újezdská, narozena dne 6.4.1970, bytem Bořetice 28, 

“Slibuji v ěrnost České republice. Slibuji na svou čest a 
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
obce a jejich občanů a že se budu řídit Ústavou a zákony České 
republiky.” 

  

  

  

  

V Bořeticích 22. března 2005 

  

  

……………………………… 

Alena Újezdská 
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