
Pozvánka na XI. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, 
které se uskuteční v úterý 24.června 2008, 

začátek jednání je v 19 hodin, 
jednání svolává pan starosta Václav Surman 

 

Program jednání XI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice,  
které se bude konat v úterý 24. června 2008. 

Začátek zasedání je v 19.00  hodin. 
 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a 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 pln ění usnesení z posledního veřejného zasedání ZO 
5. Interpelace, náměty a žádosti členů zastupitelstva obce 
6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007 

a) Schválení závěrečného účtu obce Bořetice za rok 2007 
b) ZŠ a MŠ Bořetice schválení přerozdělení zisku 

7. Změna pravidel prodeje pozemku  
8. Prodeje pozemků: 

a)Prodej pozemku p.č. 4673, k.ú. Bořetice – schválení zveřejnění záměru 
     b)Prodej pozemku p.č. 1141, k.ú. Bořetice – schválení zveřejnění záměru 
     c)Prodej pozemku p.č. st. 966, k.ú. Bořetice – schválení zveřejnění záměru 
     d)Prodej pozemku p.č. st. 4437, k.ú. Bořetice – schválení zveřejnění záměru 
     e)Prodej pozemku p.č. 2983, k.ú. Bořetice – schválení prodeje 
     f)Prodej pozemků p.č. 1244, p.č. 1245, p.č. 1248, p.č. 1249 - schválení prodeje 
     g)Prodej domu čp. 165 včetně st. p.č. 608 a pozemku p.č. 2934/5,  
     vše k.ú. Bořetice –  schválení prodeje 

h) Prodej pozemku p.č. 1242, a p.č. 1243, k.ú. Bořetice – zveřejnění záměru  
 

9. Schválení koupě pozemku p.č. 4489, 368 m2,  od RNDr. Oldřicha Šebesty 
10.  Na návrh Biskupství převést starý hřbitov p.č. 134 bezúplatně na obec  
11. Návrh pana Malinky na přeložku kabelu u Velkých Pavlovic  
12. Schválení úhrady členského příspěvku pro DSO Čistý jihovýchod na rok 2008 – 

2700,--Kč 
13. Schválení počtu pracovníků na trvalý pracovní poměr – navýšení o 0,5 úvazku – 

4 pracovníci 
14. Schválení spoluúčasti na akcích Modré hory 35 000,--Kč  
15. Schválení dotace z Krajského úřadu ve výši 400 000,--Kč na opravu havárie 

v Kravích horách   
16. Doplnění změny ÚP  č. 3 
17. Žádost o poskytnutí půjčky TJ Sokol Bořetice 73 195,--Kč na provoz  
18. Rozpočtové opatření č. 2/2008 

      19. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona   č. 128/2000  
            Sb.v pozdějším znění) 
      20. Rozprava a různé 
      21. Závěr jednání 
 
        Václav Surman 
                                                                                          starosta 
     V Bořeticích 16. června 2008 
 


