Usnesení ze VI. veřejného zasedání zastupitelstva
Obce Bořetice,
konaného dne l8. 9. 2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
ad 3/VI - zprávu z jednání rady Obce od posledního zasedání a
informace rady

Zastupitelstvo obce schvaluje:
l/VI - program jednání - viz příloha - doplněný o:
bod l3b) obecně závazná vyhláška Obce Bořetice, kterou se vydává
nový jednací řád zastupitelstva Obce Bořetice

2/VI - návrhovou komisi ve složení: paní Jana Procházková,
Ing. Lenka Bukovská
- ověřovatele zápisu: paní Zdena Marešová, pan Milan Herůfek

6/VI a) - e) - zveřejnění záměru prodeje nemovitostí obce dle přílohy
p.č. 4230/2, 4336/4, 4336/2, 4333/2, 4336/3, p.č. st. 820,
p.č. st. l030, p.č. st. l044
6/VI schvaluje prodej pozemků s tím, že veškeré náklady spojené s
převodem hradí kupující včetně daně z převodu nemovitostí
e) Drahomíra Chromíková, Banskobystrická 119, Brno
pozemek p.č. 4535, 4538, st. 1061, vše k.ú. Bořetice

f) Cyril Lebeda, Bořetice čp. 157, pozemek p.č. 975, část
pozemku p.č. 4226 za sklepem, vše k.ú. Bořetice

g) Karel Horáček, Bořetice čp. 348, pozemek p.č. st. 965, k.ú.
Bořetice
h) Ing. Stanislav Novák, Bořetice čp. 483 – pozemek p.č. st.
980, k.ú. Bořetice
ch) Igor Šťavík, Bořetice čp. 173, pozemek p.č. st. 967 a část
pozemku p.č. 4216 za sklepem, vše k.ú. Bořetice
i)

Miroslav Grůza, Bořetice čp. 189, pozemek p.č. 133/67 a
pozemek p.č. st. 1073, vše k.ú. Bořetice

j) Jana a Zdeněk Dufkovi, Bořetice čp. 174, pozemek
p.č. st. 234/2, k.ú. Bořetice
k) Libuše Haníková, Stará 7, Velké Pavlovice – pozemek
p.č. 1042 a pozemek p.č. 4273, vše k.ú. Bořetice
7/ VI - směnu pozemku p.č. 4741 Ing. Vlastimila Lubala za pozemek
p.č. 2989, oba k. ú. Bořetice, ve vlastnictví Obce Bořetice. Náklady
spojené se zpracováním smlouvy a vkladem do KN hradí Obec
Bořetice.
8/VI - schvaluje uzavření nových nájemních smluv na byty:
Barvíkovi – byt č. 7, Jana Hluchá – byt č. l0,
Húdekovi – byt č. 9, Petra Natálie Paštiková – byt č. 8.
Smlouvy se uzavírají na dobu určitou a to jeden rok.
Bytová komise připraví pro zastupitelstvo rozbor, jak dlouho
jsou startovací (malé byty ) užívány jedním nájemcem.

9/VI - schvaluje dotaci
pro Občanské sdružení rodičů a dětí Dobromysl Bořetice ve výši 27.610,50 účel – akce pořádané pro děti
pro mužácký sbor Svodničan, Bořetice ve výši 2.l42,- Kč,
účel - faktura za autobus – reprezentace obce
pro TJ Sokol Bořetice do výše 170.000,- Kč na práci s mládeží, po
předložení dokladů
10/VI - ústřední inventarizační komisi ve složení:
JUDr. Zemánková, Jana Hluchá, Zdena Marešová

dílčí inventarizační komise ve složení:
- dílčí inventarizační komisi pro inventarizaci knihovny a
kulturního domu: Ing. Lenka Bukovská, Jana Procházková
- dílčí inventarizační komisi pro inventarizaci pozemků a budov:
Jana Grégrová, Ing. Petr Machač
- dílčí inventarizační komisi pro provedení inventarizace v dílně
OÚ, hasičské zbrojnici a smuteční síni:
Václav Petrásek, Ing. Stanislav Novák
- dílčí inventarizační komisi pro provedení inventarizace v ZŠ
Bořetice:
Jiřina Odstrčilová, Milan Herůfek
- Směrnici pro provedení inventarizace v Obci Bořetice v roce 2007
– viz. příloha
11/VI - postupnou realizaci rozhlasového a varovného systému obce
Bořetice, včetně podpisu smlouvy – realizace od roku 2008

l2/VI - rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 3/2007 - viz příloha s
těmito změnami:
§ 6409 590l ve výdajové části – rezervy ponížit o částku l99.700,Kč (dotace). Zvýšení rozpočtu na straně příjmů a výdajů zůstává dle
návrhu 150.600,l3/VI . Dodatek č. 4 ke „Směrnici č. 2 pro zpracování a oběh
účetních dokladů“ – viz. příloha
l3/VI a) Nový jednací řád zastupitelstva Obce Bořetice - vyhl. č.
3/2007 - viz příloha

Václav Surman, starosta

.............................................

JUDr. Jana Zemánková, místostarosta …........................................
Jana Procházková

............................................................

Ing. Lenka Bukovská

.............................................................

V Bořeticích l8. 9. 2007
Vyvěšeno:
Sňato:

