Zápis z III. veřeinéhozasedáníZastupiÍelstvaobce Bořetice. kterése
uskutečnilov útený4. února 2015
Začátekjednání:je v 18:00 hodin
Jednání svolává: starostaobce pan FrantišekPetrásek
Přítomni: 14 členů- Jaroslav Bureš, Ing. Jaroslav Grtna, Milan Herufek, JUDr. Jana
Zemánková, František Petrásek, Miroslav NáleŽinský, Václav Petrásek, Jan Hempl, Ing.
Lenka Bukovská, Václav Surman, Ing' Petr Machač,Ing. Libor Popovský' Vladimír Langer,
Ing. Marek Polak
Omluveni: Mgr. Radim Šebesta
1. Zaháiení iednání.kontrola prezencea schváleníprogramu iednánÍ
- přednesl pan starostaFrantišekPetrásek'viz. písemnápříloha
Program iednání III. veřeiného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice.
kteró se bude konat v úterv 27. ledna 2015
1. Zaháiení iednání. kontrola prezence a schv{lení programu iednání
2. Volba návrhové komise a ověřovatelůzápisu
3. Zpráw z iednání Rady obce Bořetice od posledníhozasedání a
informace radv
4. Kontrola plnění usneseníz posledníhoveřeinéhozasedáníZo
3 . Zrrráw z iednání komisí a vÝborů
6.
name
obce Bořetice

7.

nželéAnna a Ins. Jaromír

258419|.o výměře 1

troiednání 4 schváleníobecně závaznéwhliíškvobce Bořetice č.
1/2015.kterou se wdává nová přílohak obecnězávaznéwhlášce

č.uzat3

9' Proieclnánía schvá
tnutí dotace n
ické náročnosti
ektu
včetněvÝmě
zdroie vytépění..
,/
10. Proiednání a schváleuízplnomocněníRady obce Bořetice k provedení
rozpočtovýchopatření
12. Rozpočtovéopatření č.8/2014.schválenéRadou obce Bořetice dne
29.12.2014
12. Proiednání a schválení rozpočtuna rok 2015
13. Informace o průběhu inventarizace
14. DalšÍnávrhy přQdnesenépřed nebo v průběhu iednání (s 94 zákona č.
128/2000Sb.. v llozděišímznění
15. Bozprava a různé
ló. Závěr iednání
Pan startlsta František Petrásek se dotázal přítomných, zda má někdo návrh změny do
programujednání.
Pan Václav Sunnan navrhuje vyŤaz'ení
bodu č. 9) Projeclnánía schválení vzdání se práva na
poskýnutí dotace na akoi ,,SníŽeníenergetickénáročnosti objektu oÚ Bořetice věetně
výměny zďroje vytápění..,protoŽe přijetí dotace nebo její nepřijetí uŽ není možné_ dotace
měla byt přijata do 16. ledna 2015. A je nadbytečnérozhodovat o něčem, na co uŽ

Zastupitelstvo nemá vliv. Pokud rozhodla o nepřijetí dotace sama rada, bylo to v rozporu
s usnesenímzastupitelstva č. 27 ze dne 11.7.2014, bod 4a), a veškerédůsledky tohoto
chybného rozhodnutí včetně případných náhrad nese rada. Nadbytečné rozhodnutí
zastupitelstva po termínu na tom nemůženic změnit. Tento návrh samozřejmě neřeší a
nepředjímá,jaké by bylo rozhodnutí zastupitelstva a jestli přidělená dotace je opravdu
nevýhodná.Jak mnozí víte,jiŽ jednou jsme dotaci na tento účelkvůli nevýhodnostinepřijali,
ale rozhodlo o tom zastupitelstvo. Pokud by zastupitelstvo rozhodlo o nepřijetí dotace
v určeném
termínu,mělo by rozhodnutívýznam.Dnes uŽ nemá a je zbýečnéo tom jednat.
Dále tímto žádám, apY Kontrolní výbor prověřil smlouvu na akci ,,Sníženíenergetické
náročnostiobjektu oU Bořetice včetněvýměny zdroje vytápění..a celou tuto akci a na dalším
j ednanízastupitelstva přednesl výsledek j ednaní'
Pan Václav Surman navrhuje bod 15 a) Prodej notebookua telefonuVáclavu Surmanor'i
Pan starostaFrantišekPetrásek konstatuje,Že tentobod byl projednávánna poslednímjednání
Rady obce Bořetice a nenínutnéo něm nyníjednat.
Pan Václav Surman konstatoval, Že nebyl informován' Že se o tomto jednalo, v tom případě
nenítřeba o tom nyníjednat.
Pan starostaFrantišek Petrásek navrhuie:

Bod č.7. Proi

ele

2584t91

manželé

prodejetohotopozemku(vázanostna dotacipo dobu 10
vypustitato zdůvodunemožnosti
let) a nahraditho se bodem 7.) Projednánía schválenínovéhokronikaře obce Bořetice od
f .1.2015panaVáclavaPetráska
Dále navrhujevložitbody:
znění.'NávrhuZlrr-ěnyč.1 územního
bod ě. 9.a)Proiednánía schválenídoplněníschváleného
p-lanugbce"BqŤgtice.l
bod č.

Pan starosta František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo
obce Bořetice schválilo následujícízměnu v programu:
ie oozemkun.ě. 2584191 Íměře133 2. žadatelémanŽelé
Bod č.7. Proi
vypustit ato zdůvodu nemoŽnostiprodeje tohoto pozemku (vázanost na dotaci po dobu 10
let) a nahradit ho se bodem 7.) Projednání a schválení nového kronikáře obce Bďetice od
1.1.2015 pana Václava Petráska
a ďá|e vloŽilo body: bod ě. 9.a) Pro.iedniánía schválení doplnění schválenéhoznění ..Návrhu
Změny č.1 územníhoplánu obce Boř9tice..
bod č. 9. b) Projednánía schválení."Uzemní studieBořetice _ Pánské..
Hlasování
ANo: 14 členů Ne: 0 členů Zdrže|se : 0 členů
Pan starostaFrantišekPetrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasís tím' aby Zastupitelstvo
obse Bořetice schválilo následujícízměnu v programu:
vyřazení bodu č. 9) Projednání a schvá|ení vzdání se práva na poskytnutí dotace na akpi
energetickénároěnosti objektu oU Bořetice včetněvýměny zdroje vytápění..
,,SníŽení
Hlasová!í
ANo: 6 členů Ne: 8 ělenů
Zdrže|se: 0 ělenů

Z'}FlbE návrfuvé komis.Pa ověřoYatelů.pápisu
- návrh na členynávrhovékomise: Miroslav Náležinský, Ing' Jaroslav Gruza
Pan starosta František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo
obce Bořetice zvolilo členynávrhovékomise: Miroslav Náležinský,Ing. Jaroslav Gruza
H|asování:
ANo: 13 členů Ne: 0 členů Zdrže|se: 1 člen
-návrh na ověřovatele zápisu: Václav Petrásek,Ing. Libor Popovský
Pan starosta František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo
obce Bořetice zvolilo ověřovateli zápisu: Václav Petrásek,Ing. Libor Popovský
Hlasování:
ANo: 13 členů Ne: 0 členů Zdrže|se: l člen
3. Zpráw z iednání Radv obce Bořetice od posledníhozasedání a
inforln4ce radv
předneslaIng. Lenka Bukovská, místostarosta,
viz, písemnápříloha
Pan starosta František Petrásek seznámil přítomné se situací, která vznikla v souvislosti
srca|izací projektu,,Revitalizace zeleně v Bořeticích - intravilán... Vrámci tétoakce bylo
prováděno prořezávání a kácení dřevin. Došlo i k pokácením 3 stromů - měruněk, které se
nachézi na pozemku obce, ale jsou ve vlastnictví marrŽelůŠauerových.V této souvislosti
požáda|imanže|é
Šauerovio prodej pozemku p,č,.2584191,
k.ú.Bořetice u Hustopečí.Tento
pozemek v současné
době všaknelze prodat,protožedotaceudrŽitelnostije 10 let.
Pan Ing. Jaromír Šauerřek|, že pozemek, na kterémdošlo k pokácení ovocných stromůje
obdělávaný. Nebyl nikým informován, že se na tomto pozemku bude něco dělat - provádět
revitalizace.
Pan starostaFrantišekPetrásek odpověděl, že mubylo doporučenospojit se s AOPK a zjistit,
zda by bylo možno provést výsadbu 3 vzrostlejších stromů v místě pokácených. V rámci
dotace bude taképrovedena na farské za|traďěvýsadba, kterou budeme muset ošetřovat.Jde
opět o udržitelnost 10 let. Mají zde bý vysazeny bylinky a keře, mábývyužíváno pro školu i
veřejnost. BohuŽel nikdo neuvažovalnad tím, že se o zahradu musí neustále pečovata to i
v době, kdy ve školejsou prázdniny.
Pan starostaFrantišekPetrásek se jeŠtěvyjádřil k prodeji pozemků,,Pánské..svitavskéfirmě
EVT. Pozemky tétofirmě byly prodány v ceně 41,-- Kč za 7 m,, ve smlouvách je uvedeno
50 % kupní ceny bude zaplaceno při prodeji a zbytek ceny bude doplacen po nabytí právní
moci stavebního povolení. odkup zbýků nezastavěných pozemků zpět obci (edná se o
veřejná prostranství'chodníky . . .,) za cenu Kč 4I,-- za m2.
Rada obce Bořetice navrhla Dodatek č. 1 _ 50 % kupní cely zobou kupních smluv jiŽ
uhrazeno.
Rada navrhla v dodatku:
. aby 50 oÁ kupních cen pozemkůnebylo placeno po nabýí povolení' ale do 31,12.2015;- aby pozemky, kterénebudou využity kzastavení (veřejnézeleně, komunikace atd...) byly
bezúplatně
převedenyzpět obci.
- zalydlenbst území;e so let' Rada v doČlatku
poŽaduje,aby údržbuneprodanýchpozemků
určenýk zastavění zabezpeči|afirma EVT na svénáklady.
. v případěinsolvence' se pozemky zabiokují.

4. Kontrola plnění usneseníz posledníhoveřeiného zasedání ZO
- přednesl Ing. Marek Polák, předseda kontrolníhovýboru' viz. písemnápříloha
5. Zpráw z iednání komisí a výborů
a) Kontrolní výbor _ zpráva z jednání, přednesl Ing. Marek Polák, viz. písemná příloha
b) Finančnívýbor _ zpráva z jednání, přednesl Václav Petrásek, viz. písemná příloha
6. Interpelace. námětv a žádpsti členůZastupitelstva obce Bořetice
Pan Václav Surman se dotazuje, jak je s výkupe pozemku, který nabízelak odprodeji od paní
Boháčková - po pozemku vede obecnícesta.
Pan Miroslav NáleŽinský odpověděl, Že se jedná s majitelkou ohledně odkoupení toho
pozemku. Její pozemek neníjediný' jedná se i o dalšípozemky v tomto prostoru.V současné
době se identifikují pozemky a majitelé,aby se vše mohlo dát dohromady a vpřípadě
souhlasu majitelůpozemky odkoupit.
Pan Václav Surman se dotáza|,jak daleko je jednanís Úřadem pro zastupování státu týkající
se převedení pozemků pod nově vybudovaným chodníkem na ulici ',Hlavní.. naproti
kulturníhodomu. Jednaníjižtrvá 3 roky, je to nutnédotáhnoutpřevedenípozemkůdokonce,
aby bylo moŽnéprovéstZvA.
Pan Václav Sutman upozornil, žejiž od října 2014 je proveden převod pozemkůod SÚS. Je
nutnéprovéstZVA dotace.
Pan Václav Surman vznesl připomínku, že neni provedena orba farské zal,trady,ve kterémá
bfi provedena výsadba bylinkové zah.tady.
Pan Václav Surman upozornil, žeje nutnédokončitvýkup pozemků po Cyklostezkou I. a II.
etapa(pod kostelem a kolem fotbalovéhohřiště.
Pan Václav Surman upozomil, že na obec přišlo vyjádření od firmy E.oN týkajícíse
vybudovánívedenív místech,kde byla provedenaýsadba aleje. ,,Hliníky..a u rybníka
E.oN
se vyjádřil, Že skutečněprovedl vybudování až v době' kdy byla provedena výsadba. Toto
vyjádření je nutné ihned předat kontrolním orgánů na AOPK. V případě, Že se tak neučiní,
Ltrozíwácení dotace'
Pan starosta František Petrásek odpověděl, že již tak bylo
zasláno.

a vyjádření bylo AOPK

Pan Václav Surman navrhl, aby bylo zveřejňováno usneseníz Rady obce Bořetice pro potřeby
členůZastupitelstvaobce Bořetice.
Pan Václav Surman se dotánal, zdaby|o jednáno se ZD Bořetice o odklizení hlíny,J<terou
nahrnuli k ,,Járku..pod bytovkama a od mostku směrem do ,,Žlebů...
Pan Jiří Kuchyňka se dotázal' kdo tam tu rozbil?
Pan Václav Surman řek|, že cestu rozbily projíŽdějícíauta.
Pan Václav Surman se dotiízal, zda je požádánoo dotaci na připravený projekt na naučnou
stezku_ ,,Naučnástezka 12 zastavení...
Dotačnítitul je ještěotevřenýdo 16.2.2015'

Pan Václav Surman se dotázal, jak dopadla dotace na výměnu veřejného osvětlení _ 40%
dotace?
Pan starosta František Petrásek odpověděl, že obci byla předložena nabídka od soukromé
f''rmy - Kč 300 000,-- ročněna 10 let, dodavatelskyprovádějí veškerouúdrŽbuveřejného
osvětlení
Pan Václav Surman informoval, Že v roce 2014 drahy opravily že|ezniční
přejezd u ,,Mlýna.. a
připravily ho tak' že se zde dá zÍidit přechod pro chodce' Je nutnépřipravit projekt a akci
nutnédoběhnoutdo konce.
Pan starostaFrantišekPetrásek odpověděl, že žádnénovéprojekty ažádne nové dotace se
nebudou v letošnímroce provádět. Do 30.6,2015 má obec zap|atit úvěr ve výši Kč
3 500 000,--.
Pan starostaFrantišek Petrásek vznesl ďotaz na pana Václava Surman, týkajícíse plánovaného
budování CoV' zďa by|a podrína žádost o vydání stavebního povolení na referát Životní
prostředí do Hustopečí'Dle sdělení stavebníhoúřadu, pokud není podiína žádost,končí
platnostúzemníhopovolení.
Pan Václav Petrásek se vyjádřil, že interpelace,kterépan Václav Surman přednesl,jsou z 99
oÁ jeho kostlivců' kterétu po něm zůstali.
Pan Václav Petrásek dále navrhl, aby se zastupitelstvo obce zamyslelo nad revokovací
usnesení týkající se vybudování psího hřbitova. Měl moŽnost nahlédnout do připravené
projektovédokumentacea zjistil, žeto obce stálo velképeníze.
Pan Václav Surman řekl, žeje připraven projekt na ',Rasovnu.. _ klidová zóna a lž jen zbyvá
podat žáďosto dotaci.
Pan Václav Petrásek informoval, že by mělo být revokoviíno usnesení o stavební uzávěie
v areálu sklepůpod Kraví horou. od prvopoěátku je to usneseníneplatné.Nesedí data.
Pan Vladimír Langer informoval, že po silnici v areálu sklepůprojely mixe s betonem.Je to
jednání.ProjíŽdělyv místě'kde se nachézíasi už poslednínevykvelbenýsklep
nezodpor'ědné
Babáčků'Bylo by nutnézjistit vjakém stavu se tento sklep nacház| aby nedošlokdalší
havrárii'
Pan Jan Hempl, informoval, že týo autajely do jeho sklepa, kde provádí práce dle povolení.
K chybě došlo ze strany stavebnífirmy osička, kteý práce prování.Bylo dohodnuto,žetýo
auta nevjedou do areálu, ale bohuželřidič pochybil. A v areálu je omezenívjezdu pouze jen
na šířku auta, není tam omezení dle váhy. Mělo by tam bý zřetelně vyznačeno i omezení
vjezdu dle hmotnosti.
7. Proiednání q schválení novéhokronikáře obce Bořetice od 1.1.2015pana
Václav Petráska
. přednesl pan starostaFrantišekPetrásek
- k 31,12.2014skončilpráci kronikář pan StanislavPazderka
- návrh je, aby práci kronikáře přev4l pan Václav Petrásek

Pan starostaFrantišekPetrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasís tím.abv kronikářem obce
Bořetice byl od I.I.2015 pan Václav Petrásek
Hlasování:
ANo: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdrže|se:2 čIenové
8. Proiednání a schválení Obecně závaznéwhláškv Obce Bořetice č.
1/2015.kterou se wdává nová příloha k obecně závazné whlášce
č,1120|3
- přednesl pan starostaFrantišekPetrásek,viz. písemnápříloha
- náklady na sběr a SVoz netříděného
komunálníhoodpadu zarok 2014 celkem 628 400,-- Kč
- početpoplatníků:1277 + 8 celkem I 28 5 osob (početosob s trvalým pobytem nauzemi
obce + početstaveburčenýchnebo slouŽícíchk individuálnírekreaei)
skutečnýnáklad na 1 osobu 489'.- Kč
Pan Václav Surmandle tohotoobec Bořetice na člověkadoplácí39,.- Kč Hantá|ům
Pan Václav Petrásek řek|, žeby bylo dobréprověřit smlouvy s firmou Hantály.
Pan starosta František Petrásek řekl, že obec, která vypsala výběrové Ťizeni na nakládání
s odpady vždy ušetřila proti stávajícímnakladůasi 100 až 300 tis. Kč podle velikostí obce.
Bude dobréprojednatnovépodmínkys a.s. Hantály, VelkéPavlovice.
Pan starosta František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo
obce Bořetice schválilo obecně závaznou vyhlášku obce Bořetice č. Il20I5, kterou se
vyďává nová přílohak obecně závaznér'yhlášceč.Il20I3 _ viz. písemnápříloha
Hlasování:
ANo: 14 členů
Ne: 0 členů Zdrže|se: 0 ělenů
9.

í vzdání se
na akci
enprgetickénáročnosti obiektu oU Bořetice včetněvÝměnv zdroie wtápění..
- přednesl pan starostaFrantišekPetrásek' viz. písemnápříloha
. položkoqý rozpočetcelkem Kč 4 718 425,90
- celková dotace na akci Kč 3 392 593,..
- nák|ady obce Kč 3 795 125,72
- nejnižšínabídka firma Roman Arbaiter 6 848 458,72Kč
- celková návratnost akce 32 roků
- Rada obce Bořetice se tímto zabýva|a5.1.2015na svém6. jednání a její usnesení
zní: Rada obce Bořetice nesouhlasí s podepsání smlouly se stavební firmou a
navrhuje zastupitelstvu obce vzdání se práva na poskytnutí dotace.

Pan Miroslav NáleŽinský navrhujese Z důvoduneekonomickédotace se tétodotace vzdát,
Pan starosta František Petrásek řekl, že by obec na své naklady provedla rekonstrukci
vytápění KD. bez zateplení.
Pan Václav Surman řekl, Že zatepleníje nutné,bez zatep|eníbude opět zase docházet ke
ztrátám.
Pan Milan Herůfek informoval že i nadáIejsou energetickéštítkybudov, doposud nebyly
!
zruŠeny.

Pan Ing' Jiří Mikulík se vyjádřil, žeje potřeba udrŽovatdalšívěci' jsou i jiné priority ne jen
kultumí dům. To je moŽnéodsunout. Bylo by například nutné zabývat se stavem krovu na
školníbudově.
Pan Václav Surman řekl, Že dotace zateplení sokoloven mělo i Kobylí a Velké Pavlovice,
zhodnotíse tím stavba a zvyšuje se hodnota majetku obce.
Paní JUDr. Jana Zemétnkováse vyjádřila, že rozhodnutízastupitelstva jiŽ nebude nic platné,
do 16.1.2015měla bý vrácena dotace.Zastupitelstvose baví o něčem,co uŽ rada rozhodla a
dnešnídiskuse k bodu je bezpředmětná
Pan starosta František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo
obce Bořetice vzdání se práva na poskýnutí dotace na akci ,,SníŽeníenergetickénáročnosti
objektu oÚ Bořetice včetněvýměny zdroje vytápění..
HIasování
ANo: 8 členů Ne: 6 členů- z jedním z nich Václav Surman,uveden na vlastnížádost
ZdržeIse: 0 členů
9. a). Proiednání a schválenídoplněnÍ schválenéhoznění..Návrhu Změnv č.1 územního
plánu obce Bořetice
. přednesl pan starostaFrantišek Petrásek
- do návrhu změny je nutnéještědoplnit změnu
ryužitípozemku p.č.24319,k.ú.Bořetice u
Hustopečí,
z sportovníplochy na veřejnou zeleň
Pan starosta František Petrásek dává hlasovat kdo souhlasí s tím, aby bylo provedeno
doplnění schváleného znění ,,Návrhu Změny č. 1 územníhoplanu obce Bořetice.ooo změnu
využití pozemku p.ě. 24319, k.ú. Bořetice u Hustopečí, mezi Trkmankou a sportovním
areálem,ze sportovníplochy na veřejn.ouzeleň

Hlaso'vi{É
ANo: 14členů Ne: 0 členů

Zďrže|se: 0 členů

9. b) Proiednání a schválení..Územní studie Bořetice - Pánské..
- přednesl pan František Petrásek, viz. písemnápříloha
- zaďáníúzemní studie ,,Uzemní studie Bořetice - Pánské..
- propojenínových u|ic se stávajícím
středemobce přes pozemekpana Lubala
- ve studii provedeno narovnání parcel podle domů,aby pozemky navazovaly na zahradyjiž
stojícíchrodinných domův ulici ,,Podedvorem..
Pan Václav Petrásek se dotáaa|,kdo objednalstudii na lokalitu,,Pánské..
Pan Václav Surman objednaloto město Hustopeče- regionálnírozvoj.
Pan Milan Herufek vznesl při prohlíženípředloŽenívýkresůpřipomínku' Že podle územního
plánu by se v určitéčástineměly stavět domy a ve studii jsou domy i na těchto plochách
Pan starosta František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tim, aby Zastupitelstvo
obce Bořetice schválilo ,,Územní studii Bořetice - Pánské..tak,jak byla předloŽena.
Hlasování:
ANo: 10 členů Ne: l č|en
Zdrželse:2 členové
I

10. Proiednání a schválenízplnomocněníRady obce Bořetice k provedení
rozpočtovÝchopatření
- přednesl pan starostaFrantišekPetrásek,viz. písemnápříloha
Paní JUDr. Jana Zemánková navrhuje vypustit druhou odráŽku s textem ',Rozpočtovézměny
týkajíci se úhrady pokut, penále, zajištěníběžných výdajů nutných pro chod obce a to do
maximálnívýše100.000,--Kě v jednotlivémpřípadě...
JUDr. Jarta Zemánková řekla, že by se mohly větší akce rozdělit do částí,jejíž cena by
nepřesáhla výši Kč 100 000,--, rada by si to schválila' a zastupitelstvoby se scházelo 4 x
ročnějenaby odkývalooto, co si uŽ rada schválila
Pan starosta František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zasflpitelstvo
obce Bořetice schválilo zplnomocněníRady obce Bořetice následujícíhoznění:
Zastupitelstvoobce Bořetice schvalujev souladu s $ 102 odst. 2a) z.ě.12812000Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady obce Bořetice k provádění pozdějších
rozpočtovýchopatřenív těchto případech:
- Rozpočtovézapojení účelověpřidělených finančníchpříspěvků zjiných rozpoětů
(dotací).V tomto případě se mění pouze paragrafa poloŽky souvisejícíchdotací,a to
pouze o částkupovinnézměny v příjmechi ve výdajích
.

Z dtlvodu časovétísně na konci účetníhoa rozpočtovéhoobdobí tak, aby úprava
rozpočtuproběhla v termínu uzávěrky a mohla se promítnout do příslušnýchvýkaztt
danéhoroku. Tímto rozpočtovým opatřením se mohou měnit jakékoliv paragrafy a
položkyrozpoětu (edná se o poslednírozpočtové
opatřenína konci roku).

.

o takto provedených rozpočtovýchopatřeníchbude rada informovat nejbližšízasedání
zastupitelstva v rámci zpráv z jeďnánírady mezi zasedáními zastupitelstva.
Hlasování:
ANo: 7 členů Ne: 0 členů
Zdrželse:7 ělenů
Pan starosta František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo
obce Bořetice schválilo zplnomocněníRady obce Bořetice následujícíhoznění:
Zastupitelstvoobce Bořetice schvalujev souladu s $ 102 odst' 2a) z.č:.12812000
Sb. o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady obce Bořetice k provádění pozdějších
rozpočtovýchopatřenív těchto případech:
- Rozpočtovézapojení účelověpřidělených finančníchpříspěvků zjiných rozpočtů
(dotací).V tomto případěse mění pouze paragraťa poloŽky souvisejícíchdotací,a to
pouze o ěástku povinné změny v příjmech i ve výdajích'
-

Rozpočtovézrněny týkajícíse úhradypokut' penále, zajištěníběžnýchvýdajůnutných
pro chod obce a to do maximální ýše 100.000,--Kč v jednotlivémpřípadě.

-

Z dtlvodu časovétísně na konci účetníhoa rozpočtovéhoobdobí tak, aby úprava
rozpočtuproběhla v termínu uzávěrky a mohla se promítnout do příslušnýchvýkaztl
danéhoroku. Tímto rozpočtovým opatřením se mohou měnit jakékoliv patagraf7,a
poloŽky rozpočtufiedná se o poslednírozpočtové
opatřenÍnakonci roku).

-

o takto provedených rozpočtovýchclpatřeníchbude rada informovat nejbliŽšízasedání
zastupitelstva v rámci zpráv z jeďnáni raďy mezízasedáními zastupitelstva.

H|asování:
ANo: 7 členů

Ne: 0 členů Zdrže|se: 7 členů

JUDr. Jana Zemártková tvrdí, že text,,Rozpočtovézměny týkajícíse úhrady pokut, penále,
zajištěníběŽných výdajů nutných pro chod obce a to do maximální výše 100.000,--Kč
v jednotlivémpřípadě...v poslednízplnomocněnírady obce nebyl.
l1.Rozpočtovéopatření č.8/2014.schválenéRadou obce Bořetice dne 29.12.2014
- předneslaslečnaIng. Lucie Procházková, viz. písemnápříloha
- rozpočtové
opatřenív celkovévýši na straněpříjmůi výdajůKč 1 l80 500'-Usnesení: Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí Rozpočtovéopatření č. 8120|4,
schválenéRadou obce Bořetice dne 29,12.2014,
12. Proiednání a schválení rozpočtuna rok 2015
- předneslaslečnaIng. Lucie Prochazková,viz, písemnápříloha
návrh rozpočtuobce Bořetice na rok 2015 zveřejněn následovně: na elektronické
úřední
desceod 8.l .2075,na úřední
desceod 21'1.20l5
Ing' Lucie Procházková navrhla zapracovatdo rozpočtutýo změny:
. zvýšenív příjmovéčásti poloŽky 4Il6 N038 Z5 ÚZ 86505 o ěástkuKč 3 754 600'-(dotace na Inovaci pro zkvalitnění výuky ZŠ a MŠ obce Bořetice), týo penize můŽe
obec obdrŽetkdykoliv průběhuroku 2015' nenípřesně určentermín
v příjmovéčástiponížit4112 o Kč 100,--Kč
příjmová částtedy bude činitcelkem Kč 21 997 600,-- zvýšenívýdajůnaparagraf 3113 o částkuKč 33 300,-- (firma Dabona * Inovacepro
zkvalitnění vyuky ZŠa MŠ obce Bořetice), bude převedeno zÍezervy
. na straně výdajů paragtaf 3745 zvýšito Kč 1 235 000'-- (,,Revitalizace ze|eně
v Bořeticích - intravilán.., převedeno z rczervy)
- sníŽenína straněvýdajůna paragrafu3419 o částkuKč 410 000,-- a převedenítéto
částkydo rezervy (akce ,,Rozšířenítenisovéhoareálu..)
- zvýšenína straněvýdajůna paragrafu31 13 o částku157 000,-- (firma Likomstav _
vícepráce o'Inovacepro zkvalitnění výuky ZŠa MŠ obce Bořetice).., bude převedeno z
tezetvy
- snížení
rezewy o částkuKč 100,--(váŽe se k poloŽce 4LI2 v příjmovéčásti)
- zvýšenírczewy o částkuKč 3 754 600'-- (dotacena akci ,,Inovacepro zkvalitnění
výuky ZŠa MŠ obce Bořetice..);viz. písemnápříloha
Ing. Lucie Procházkovározpočet na rok 2015 je vyrovnaný a bude schvalován vparagrafové
formě.
Pan Václav Surman vznesl následujícípřipomínkyk rozpočtuna rok 2015:
- dodělat chodníkkolem dětskéhohřištěaŽ po bytovky částkacca Kč 100 000,--

dobudovatveřejný rozhlas k novým domůmu,,JáÍku..částkacca Kč 20 000'-vybudovat zábrany v ulici k ,,Járku..,aby tudy nemohly projíŽdětvelká vozidla částka
cla 20 000,--Kč
je nutné vyčlenit finanční prostředky na výkup pozemků pod jiŽ vybudovanými
cyklostezkami a chodníky
[ng. Lucie Procházková odpověděla,žetotoje zahrnutov paragraťu33639.

Pan Václav Surman dále pokračuje:
. oprava mvzea (dům čp. 2O4), za|íčení
čelnízdi, provedení úprav (podsekaní)částka
cca 100 000'-- Kč
poŤízeníjednohodívčíhoa chlapeckéhokroje pro muzeum částkacca 100 000'-. Kč
zŤíďitrezewní fond a převéstdo něj zůstatekz loňskéhoroku ve výši 2 336 800'-- Kč
a týo prostředky použítpozději na ýstavbu CoV
Pan starosta František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo
obce Bořetice schválilo rozpočetobce Bořetice na rok 2015' vyrovnaný, v paragrafovéformě,
s částkouna straně příjmů Kě 2| 997 600,--, ťtnancování:zůstatekz roku 2014 ve výši Kč
2336 800'-- u nu 't.uně ýdajů ve výši Kě 17 750 000,--'splátky úvěru Kč,4247 600,--,tj.
celkem Kč 21997 600,-- Kč s těmito změnami:
v příjmovéčástipoložky 4II2 o částkuKč 100,-snížení
- zvýšení vpříjmové části položky 4116 N038 Z5 UZ 86505 o částkuKč 3754 600,-(dotacena Inovaci pro zkvalitnění v:ýukyZŠa MŠ obce Bořetice)
- zýšení na straněvýdajůna paragrafu3113 o částkuKč 33 300'-- (firma Dabona _
Inovacepro zkvalitněníýuky ZŠa MŠ obce Bořetice), bude převedenozrezervy
- zvýšeninastraněvýdajůna paragrafu3745 o částkuKč 1 235 000,.- (,'Revitalizacezeleně
v Bořeticích- intravilán..'převedenoz rezervy)
. snížení
na straněvýdajůna paragÍafu3419 o částkuKč 410 000,-- a převedenítéto
tenisovéhoareálu..)
částkydo rezervy (akce ',Rozšíření
- zvýšónína straněvýdajůna paragrafu3113 o částku157 000,.- (firma Likomstav _
víčepráceo,Inovacepró zkvalitněnívýuky ZŠa MŠ obce Bořetice)..,bude převedenoz
-

rezervy
sníŽenírezeÍvyo částkuKě 100'-- (važese k poloŽce 4II2 v příjmovéčásti)
zvýšenírezewy o částku Kč)3 754 600,-- (dotacena akci ',Inovace pro zkvalitnění výuky
ZŠa MŠ obce Bořetice..);viz. písemnápříloha

4lasování
ANo: 14 členů Ne: 0 ělenů Zdrže|se: 0 členů
13. Informace o průběhu inventarizace
- informovala Jana Hluchá

14.

128/2000Sb.. v pozděišímznění

15. Rozprava a různé
Pan Václav Petrásek informoval o tom, že se zúčastnilvalnéhromady TJ Sokol Bořetice, na
které mu byly předány dva dopisy (Žádosti), aby je přečetl na veřejném zasedání
zastupitelstva - jeden se týkal poskýnutí dotací a druhý se týkal zpětného odprodeje
pozemků' na kterých jsou tenisovékurty a kteréobec v minulosti odkoupila od TJ Sokol
Bořetice.
jednání s TJ
Paní JUDr. Jana Zemártková reagovala na týo žádosti s tim, Že je nutnéprovést
Sokol, aby předložídoklady na záklrad{ kterých můŽebyt' zahájenojednání.
Ing' Jiří Mikulík vznesl ďotazkpřítomným, kdo je zde zTJ Sokol Bořetice' Nepřihlásil se
L
nikdo.

Paní JUDr. Jana Zemánková poŽádala o vývoření systému,který by umoŽňoval členům
Zastupitelstvapřístupk usneseníRady obce Bořetice a zápisům.
Pan Ing. Jiří Mikulík dá se řešit formou intranetu, zadejte to nějaké firmě, aby Vám to
zpracovala.
Pan Václav Surman vznesl připomínku, že pŤedschvalovánírozpočtuna veřejnémzasedání
Zastupitelstva obce Bořetice, by bylo vhodné,aby se uskutečnilopracovní zasedáni Zo pŤed
veřejným zasedáni nakteré proběhne schvalováním roěníhorozpočtu.
Václav Petrásek vznesl dotaz,jak j" to s kronikou, kam aŽ je napsaná.Při prohlídcekroniky
zjistil, že přepsaný vknize je zatimjen rok 20II, A taky upozoml|, že bude nutnénechat
vyvázat novou knihu. Ta do kterése píšeteď má užjen pár volných listů.
Pan Václav Surman odpověděl, že rok 2012 je schválen' je předán v čistopise;rok 2013
schválen a bude předán čistopis.Co se týká roku 2014, bude zápis schvalovatnová rada.
Ing. Lenka Bukovská ještě měla poznámky k farní zaltadé, Famí zahrada byl pronajata obci,
iiŽ v loňském,jsou dvě smlouvy se dvěma ruznými daty. Má zde bý nová bylinková zahrada
- vysazeníbylinek a keřů.Jak to bude s údrŽbou?Kdo se bude o tyto prostory staratnapříklad
v době školníchprázdnin.
Pan Václav Surman informovalao že nejdříve byla nájemní smlouva podepsána otcem
ondřejem' ažpo získánídotace byla uzavřena smlouva s biskupstvím. Proto jsou dvě nájemní
smlouvy. Mimochodem všechny projekty byly projednávány na jednání rady obce,
projednávalo se to i na veřejném zasedéniZo. Přišli i občané,aby dali vyjádřily své
připomínky např. paní Šafrankováse informovala jaký druh morušítam bude vysazen, jestli
bilá nebo čemá.
Panstarosta FrantiŠekPetrásekřekl,že
opětiutétodotaceje dobaudrŽitelnostidotace
10
let. Finančníprostředky, které se budou muset za tu dobu dávat na údržbu,budou většínež
dotace,kterou obec získalana vybudování.
Paní JUDr. Jana Zemánková řekla, Že pokud chceme mít obec pěknou a udrŽovanou,stojíto
určitéfinančníprostředky apráci.
Pan Ing. Jaromír Šauerřekl, Že ho překvapuje, žepan Surman prosazuje vybudování chodníků
od bytovek kolem nových rodinných z prostředkůobce. on sám na svó vlastní náklady
vybudoval 18 m, obecního chodníku. Nikdy mu na to nebylo přispěno ani peněžněa ani
materiálem. Yždy mu bylo odpovězeno' že se budou dělat chodníky. Připadá mi to jako
nerovnýpřístupk občanům,
někteříjsou asi něco jiného.
Pan Václav Surman řekl, Že chodník v clélcepřibliŽně 400 m byl v projektech. Chodník
kolem domkůsměrem k bytovkám, byl vybudován za přispění obce _ materiálem,práci dali
majitelédomů,s tím' že si jej budou obyvatelététoulice udržovat.Kolaudovat bude obec a
bude takémajetkemobce.
Pan Jan Hempl řekl, Že ke.všemobyvatelůmby se mělo přistupovat stejně.
Ing. Jaromír Šauerřekl, Že on taky vybrtdoval na svoje náklady obecní chodník _ žádný
příspěvek mu nebyl poskytnut ani finančnía formou materiálu.

Pan Ing. Jaromír Šauerřek|, že uvažujeo tom' že poďá Žalobu na určenívlastnictví pozemku.
Myslel si, že se mu alespoň pan Surman omluví, ale bohuželnedostal žádnou uspokojivou
odpověd'.
Paní JUDr. Jana Zemánková řekla, že zatím nikdo neřešil vlastnictví pozemků obce a
Šauerových
v prostoru autobusovézastávky.Myslí si, Že to užtwáod 70. let. Teď došlok této
situaci a až nyníse to začínářešit.Pročto někdo neřešiljižpředtím.
Pan Ing. Jaromir Šauerodpověděl' žeoni užtentopozemek užívajiod roku 1974'
jde taky o toože za nímnikdo ani nepřišela
Pan Miroslav NáleŽinský' řekl, Že panu Šaueror'i
neřekl stal se omyl.
Pan starosta František Petrásek požádal pana Václava Surmana, aby nejednal jménem obce
Bořetice. Není k tomu kompetentnía nikdo ho tím ani nepověřil.
Paní Mgr. Ivana Machačová, ředitelka ZŠ a MŠ Bořetice informovala o vandalismus v
prostoru u školky na domě čp. 488 , nepořádek, nedopalky, zacpané zámky od školky,
výrhanéháčkyna věšácích.Bylo by potřebatoto asi řešitkomplexně.
Pan Ing. Petr Machač, řekl' že možná by bylo řešení instalovat tam kamerový svstém a
monitorovattak prostor kolem vchodu do školky.
Pan starosta František Petrásek o používánía provozování kamerového systémuje jednáno
s Policií ČR.
Paní Jolana Skrancová si stěžovala,Že v prostoru pod lipami' kde neni vidět, dochází
k narušovánínočníhoklidu _ křik, házenípetard....
16. Závěr iednání
Konec jednaní:
Zapsa|a:Jana Hluchá
FrantišekPetrásek, starosta
Ing. Lenka Bukovská, místostarosta
Václav Petrásek, ověřovatel zápísu
Ing. Libor Popovský, ověřovatel zápisu
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