Usnesení
ze VII. Zasedání zastupitelstva Obce Bořetice konaného dne
20. 11. 2007

Zastupitelstvo bere na vědomí:
Ad 3) zprávu z jednání rady Obce Bořetice od posledního zasedání a
informace rady
Ad 5) zprávy z činnosti komisí
- bytové
- kulturní
- inventarizační
- redakční rady BL
Ad 9) smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci
Zastupitelstvo zvolilo:
Ad 2) Návrhovou komisi ve složení: Jana Grégrová, Jaroslav Procházka
Ověřovatele zápisu: Ing. Lenka Bukovská, Jana Procházková
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
Ad 11) schválit návrh zadání „Změny č.3 územního plánu obce Bořetice“
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Ad 7) zveřejnění záměru prodeje pozemku – p.č. 4260/2, část p.č. 4412
Prodej pozemků: p.č. 4230/2, 4336/2, 4333/2, st. 820, 4336/3, 4336/4 v k. ú.
Bořetice Ing. Vlastimilu Lubalovi, Vrbice č.p. 390
- p.č. st. 1030 v k. ú. Bořetice, Oldřichu Sadílkovi, Bořetice č. 46l
- p.č. st. 1044 v k. ú. Bořetice, Ing. Daliboru Vojtěškovi, Bořetice
čp. 171
- p.č. l33/77 v k. ú. Bořetice Věře Pražákové, Na Valtické l6,
Břeclav
- p.č. st. 1055 v k. ú. Bořetice, Františku Marečkovi, Kobylí

vše za ceny podle schválených pravidel a s podmínkou, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitostí,
pokud vznikne Obci Bořetice daňová povinnost.
Ad 8) Přijetí daru brány a obvodové zdi na p.č. 134, v k. ú. Bořetice, od
Římskokatolické farnosti Bořetice
Dále Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru části pozemku p.č. st. 396,
k.ú. Bořetice, o výměře 16 m2, který je součástí nově rekonstruované
silnice v „Chalúpkách“ od Jana Procingra, Bořetice č. 205

Ad 13) kalendářní plán práce Zastupitelstva obce, Rady obce a uzávěrky
BL
Ad l5) „Obecně závaznou vyhlášku obce Bořetice č. 4/2007 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů“
„Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 o poplatku z ubytovací kapacity“
Ad l6) finanční příspěvek pro
- Oldřicha Damborského na vydání sbírky básní ve výši Kč 5.000,-- Rybářské sdružení Bořetice ve výši 25.000,-- Kč
- ZO Českého svazu včelařů Velké Pavlovice ve výši 3.000,-- Kč
- Svobodnou spolkovou republiku Kraví hora ve výši 9.000,-- Kč
- Římskokatolickou farnost Bořetice ve výši 50.000,-- Kč.
Vše za podmínky uzavření písemné smlouvy o poskytnutí dotace, která bude
plnit schválené pravidla pro přidělování dotací a doložení splnění těchto
podmínek.
Ad l7) přijetí provozního úvěru na investiční akce:
- zateplení budov ZŠ v případě schválení dotace
- průtah obcí – chodníky, veřejné osvětlení, kanalizace v případě
budování silničního průtahu obcí SÚS JmK Brno
- budování sběrného dvora v případě schválení dotace

AD 19) přijetí dotace od Jihomoravského kraje ve výši Kč 100.000,-- na
vybudování dětského hřiště.

V Bořeticích 20. listopadu 2007
Václav Surman, starosta

…………………………

JUDr. Jana Zemánková, místostarosta

…………………………

Jana Grégrová, členka návrhové komise

…………………………

Jaroslav Procházka, člen návrhové komise

…………………………

