
Pozvánka na I. veřejné zasedání  Zastupitelstva obce Bořetice, které 

se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince  2018  
 

Začátek jednání je v 18:00 hodin, 

Jednání svolává:  starosta obce pan František Petrásek 

 

Program jednání I. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice,  

které se bude konat ve čtvrtek 13. prosince 2018 

Začátek zasedání je v 18:00  hodin. 

 

1.   Zahájení jednání, kontrola prezence, slib člena, schválení programu jednání 

2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3.   Zprávy z jednání Rady obce Bořetice od posledního zasedání a  

      informace rady 

4.   Kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání ZO 

5.   Zprávy z jednání výborů a komisí 

6.   Interpelace, náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice 

7.   Informace o zřízení komisí Rady obce Bořetice 

8.   Projednání a schválení určeného zastupitele pro pořizování územně  

      plánovací dokumentace obce Bořetice pro volební období 2018-2022 

9.   Projednání a schválení statutárního zástupce: 

      a) Hantály, a.s., Velké Pavlovice 

      b) Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Břeclav 

      c) MAS Hustopečsko,  

      d) DSO Modré hory 

      e) DSO Čistý jihovýchod 

      f) Mikroregion Hustopečsko 

10. Projednání a schválení zasílání pozvánky a materiálů pro veřejné zasedání 

      Zastupitelstva obce členů zastupitelstva e-mailovou poštou 

11. Projednání a schválení zveřejnění záměrů prodejů pozemků 

      a) projednání zveřejnění záměru podeje pozemku p.č. 2933/10, o výměře 85 m2, k.ú.  

          Bořetice u Hustopečí 

      b) projednání zveřejnění záměru podeje pozemku p.č. 1494/130, o výměře 1 195 m2,  

          k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      c) projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 133/1,  o výměře 79 m2,  

          k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      d) projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 133/13,  za domem 

          čp. 448, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      e) projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 133/13,  za domem  

          čp. 92, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      f) projednání zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 133/13,  za domem  

          čp. 178, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      g) projednání zveřejnění závěru prodeje pozemku p.č. 1986/62, p.č. 1986/118, vše k.ú.  

          Bořetice u Hustopečí 

12.   Projednání a schválení výkupu pozemků p.č. 5216, p.č. 5219, p.č. 1636/45, vše k.ú.  

        Bořetice u Hustopečí 

13.  Projednání a schválení ceny vodného za vodu odebranou v areálu sklepů od 1.1.2019 

14.  a) Projednání a schválení odměn neuvolněným funkcionářům od 1.1.2019 

       b) Projednání a schválení uzavření DPP s Václavem Petráskem na funkci  

       kronikáře pro rok 2019 



15. Projednání žádosti JSDH Bořetice o mimořádné uvolnění prostředků z rozpočtu obce 

      na pořízení AED v částce 181 000,--Kč 

16. Projednání nabídek klimatizačních zařízení pro Obecní úřad Bořetice a ZŠ a MŠ  

      Bořetice, příspěvková organizace a výběr dodavatele. 

17. a) Projednání Rozpočtového opatření č. 6/2018 Obce Bořetice, schváleného Radou 

      obce Bořetice dne 24.9.2018 

      b) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 7/2018 Obce Bořetice  

      c) Projednání a schválení zplnomocnění Rady obce Bořetice ke schválení  

      Rozpočtového opatření č. 8/2018  

18. Projednání a schválení příspěvku na financování IDS JMK na rok 2019 

19. Projednání a schválení Rozpočtu obce Bořetice na rok 2019 

20. Projednání a schválení Rozpočtového výhledu Obce Bořetice na období 2020 – 2021 

21. Schválení plánu práce orgánů obce Bořetice na rok 2019 

22. Projednání kulturního kalendáře na rok 2019 

23. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č.  

      128/2000 Sb.,  v pozdějším znění 

24. Rozprava a různé 

25. Závěr jednání 

 

 
V Bořeticích 27. listopadu 2018 

 

  otisk úředního razítka 

                                                                            František Petrásek, starosta   

  v.r. 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. listopadu 2018 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:  27. listopadu 2018 

 

Sňato z úřední desky dne:  ………………. 

 

Sňato z elektronické úřední desky dne: ………………………… 

 

 

 

 
 


