
Zápis z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 
konaného dne 23. listopadu 2004 

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. 
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2. Volba ověřovatelů zápisu 

- návrh: JUDr. Jana Zemánková, Václav Surman 

- 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 
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14. 10 bytových jednotek u “Svazarmu” 

15. František Pregrt – autodílna  

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 
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- pozemek se nachází v trati Kraví hora 

- zveřejnění prodeje pozemku 

- 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 t éto parcele. 
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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 

- 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. 
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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 

- 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. 
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- 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 

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

  

Ing. Lenka Bukovská ………………………………. 

  

JUDr. Jana Zemánková, ověřovatel zápisu ……………………………..... 

  

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