
U s n e s e n í 

z I. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 

13. 12. 2018 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Ad 1.) složení slibu člena Zastupitelstva obce Bořetice (viz. písemná příloha) pro 

volební období 2018–2022 

Ad 3.) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Bořetice  

Ad 4.) zprávu o plnění usnesení z posledního veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Ad 7.) informaci o zřízení komisí Rady obce Bořetice 

Ad 22.) kulturní kalendář obce na rok 2019, viz. písemná příloha 

Ad 17.a) rozpočtové opatření č. 6/2018 Obce Bořetice, které bylo schváleno Radou 

obce Bořetice dne 24. září 2018, zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši    

45 000,-- Kč, viz písemná příloha 

Zastupitelstvo obce zvolilo: 

Ad 2.) Členy návrhové komise: Miroslav Náležinský, Bc. Lenka Kuchyňková 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                    Ne: 0 členů                   Zdržel se: 0 členů                        

 Ověřovatele zápisu: Radomír Újezdský, Milan Herůfek 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                  Ne: 0 členů                    Zdržel se: 0 členů                           

Ad 7)   Členy finančního výboru: Ing. Petr Machač, Mgr. Radim Šebesta, Lenka 

Pilařová, Bc. Lenka Kuchyňková 

Hlasování:   

ANO:  14 členů                  Ne:   0 členů                   Zdržel se:  0 členů       

           Členy kontrolního výboru: Mgr. Petr Zemánek, Radomír Újezdský ml., 

Tomáš Langer, Pavel Kuchyňka, Ing. Jana Michal, Ing. Stanislav Novák 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                   Ne:  0 členů                    Zdržel se:  0 členů                        
              

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: 

Ad l) program jednání s navrženými změnami - doplnění bodů: 

15.a) Projednání žádosti organizace DOTYK II, o.p.s., Brno o poskytnutí veřejné 

finanční podpory z rozpočtu Obce Bořetice pro rok 2019 



23.a) Projednání a schválení podání žádosti o Změnu č. 2 ÚP obce Bořetice 

23.b) Zmocnění starosty obce a místostarosty obce Bořetice k jednání s bankovními 

ústavy ve věci projednání poskytnutí úvěru na budování ČOV 

24.c) Projednání a schválení odpisu nedobytných pohledávek Obce Bořetice 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                   Ne: 0 členů                        Zdržel se:  0 členů          

Ad 7.)  pověření Finančního výboru Obce Bořetice provedením kontroly hospodaření 

v Základní škole a Mateřské škole Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace, 

v roce 2018 a provedením kontroly poskytnutých dotací  v roce 2018.    

Hlasování:   

ANO: 14 členů                   Ne: 0 členů                        Zdržel se:  0 členů    

Ad 8) pana Františka Petráska jako určeného člena zastupitelstva („určeného 

zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace 

obce Bořetice pro volební období 2018–2022 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                     Ne: 0 členů                       Zdržel se: 0 členů             

Ad 9.a) pana Františka Petráska jako statutárního zástupce obce do společnosti 

Hantály, a. s., Velké Pavlovice, a Ing. Jiřího Michnu jako náhradníka statutárního 

zástupce obce zástupce obce, pro volební období 2018 - 2022 .  

Hlasování:   

ANO:  14 členů                   Ne:  0 členů                      Zdržel se:  0 členů  

      

Zastupitelstvo obce Bořetice nominovalo pana Františka Petráska jako kandidáta na 

funkci v řídících orgánech společnosti, pro volební období 2018 - 2022.  

Hlasování:   

ANO:  13 členů               Ne:  0 členů                 Zdržel se:  1 člen  (Václav Surman)     
                     

Ad 9.b) pana Františka Petráska jako statutárního zástupce obce do společnosti 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Břeclav, a pana Ing. Jiřího Michnu jako 

náhradníka statutárního zástupce obce, pro volební období 2018 - 2022 

Hlasování:   

ANO:  14 členů                   Ne:   0 členů                     Zdržel se:  0 členů       

 

 

 

 



 

Ad 9.c) pana Františka Petráska jako statutárního zástupce obce do Místní akční 

skupiny Hustopečsko, z. s., Hustopeče, a pana Ing. Jiřího Michnu jako náhradníka 

statutárního zástupce obce, pro volební období 2018 - 2022 
 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                    Ne: 0 členů                       Zdržel se: 0 členů      

Ad 9.d) pana Františka Petráska jako statutárního zástupce obce do Dobrovolného 

Svazku obcí Modré hory, Velké Pavlovice, a pana Ing. Jiřího Michnu jako 

náhradníka statutárního zástupce obce, pro volební období 2018 – 2022. 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                    Ne: 0 členů                      Zdržel se: 0 členů       

Ad 9.e) pana Františka Petráska jako statutárního zástupce obce do Dobrovolného 

svazku obcí Čistý jihovýchod, Velké Pavlovice a pana Ing. Jiřího Michnu jako 

náhradníka statutárního zástupce obce, pro volební období 2018 - 2022 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                   Ne: 0 členů                       Zdržel se: 0 členů   
   

Ad 9.f) pana Františka Petráska jako statutárního zástupce obce do Mikroregionu 

Hustopečsko, Hustopeče, a pana Ing. Jiřího Michnu jako náhradníka statutárního 

zástupce obce, pro volební období 2018 - 2022 

Hlasování:   

ANO:  14 členů                Ne:  0 členů                     Zdržel se:  0 členů      
 

Ad 10) schválilo zasílání pozvánky a materiálů pro veřejné zasedání Zastupitelstva 

obce Bořetice členům zastupitelstva prostřednictvím e-mailové pošty 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                 Ne: 0 členů                     Zdržel se:  0 členů       

Ad 11.b) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1494/130, o výměře 1 195 m2,      

k. ú Bořetice u Hustopečí 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                Ne: 0 členů                      Zdržel se: 0 členů      
  

Ad 11.c) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 133/1, o výměře 78 m2, k. ú 

Bořetice u Hustopečí a to nově vzniklý pozemek p.č. 133/182, o výměře 78 m2, k.ú. 

Bořetice u Hustopečí 



Hlasování:   

ANO:  14 členů                 Ne: 0 členů                        Zdržel se: 0 členů         
 

Ad 11.d) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 133/13, o výměře 51 m2, za 

domem čp. 448, k. ú Bořetice u Hustopečí, dle geometrického plánu č. 1230-

278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, se jedná o nově vzniklý pozemek p.č.      

st. 1214. 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                    Ne:  0 členů                      Zdržel se: 0 členů 
         

Ad 11.e) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 133/13, o výměře 109 m2, 

za domem čp. 92, k. ú Bořetice u Hustopečí, dle geometrického plánu č. 1230-

278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, se jedná     o nově vzniklý pozemek p.č. 

133/183. 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                      Ne:  0 členů                     Zdržel se: 0 členů 
 

Ad 11.f) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 133/13, o výměře 59 m2, za 

domem čp. 178, k. ú Bořetice u Hustopečí, geometrického plánu č. 1230-278/2018, 

který zpracoval Ing. Jan Hlávka, se jedná  o nově vzniklý pozemek p.č. st. 1215. 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                     Ne: 0 členů                       Zdržel se: 0 členů 
 

Ad 11.g) zveřejnění záměru prodeje pozemků a to pozemku p. č. 1986/62, o výměře 

1216 m2, a pozemku p. č. 1986/118, o výměře 517 m2, vše v k. ú Bořetice u Hustopečí 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                     Ne: 0 členů                       Zdržel se:0 členů 
 

Ad 12) schválilo výkup pozemku p. č. 5216, o výměře 925 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, za cenu 25,-- Kč za 1 m2 a pozemku p. č. 5219, o výměře 764 m2, druh 

pozemku: orná půda, za cenu 25,-- Kč za 1 m2 a pozemku p č. 1636/45, o výměře       

1 m2, druh pozemku: zahrada, za cenu 25,-- Kč za 1 m2, vše v k. ú. Bořetice u 

Hustopečí, od vlastníka pozemků Zemědělského družstva Bořetice, se sídlem 

Bořetice č. p. 445, 69108 Bořetice, vše  za podmínky, že kupující uhradí veškeré 

náklady spojené s převodem pozemků a daň z nabytí, vznikne-li Zemědělskému 

družstvu Bořetice daňová povinnost 

Hlasování:   



ANO: 14 členů                   Ne:  0 členů                     Zdržel se: 0 členů 

Ad 13) schválilo cenu vodného za vodu odebranou v areálu sklepů od 1. 1. 2019 ve 

výši 60,-- Kč za m3  

Hlasování:   

ANO: 14 členů                 Ne:  0 členů                      Zdržel se: 0členů 
 

Ad 14.a) odměny neuvolněných funkcionářů obce Bořetice s platností od 1. 1. 2019 

(dle nařízení vlády č. 202 ze dne 4. 9. 2018), a to následovně: 

Funkce Schválená výše měsíční odměny v Kč 

Neuvolněný 

místostarosta obce 

Bořetice 

15 000,- 

Neuvolněný člen Rady 

obce Bořetice 

   3 000,- 

Neuvolněný člen 

Zastupitelstva obce 

Bořetice  

      750,- 

Předseda komise nebo 

výboru 

   1 740,- 

Člen výboru 

zastupitelstva, komise 

rady, zvláštního orgánu 

         0,- 

s tím, že při souběhu funkcí náleží odměna pouze jedna, a to ta vyšší. V případě 

nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce, bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení 

jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                 Ne: 0 členů              Zdržel se: 0 členů 

Ad 14.b) uzavření Dohody o provedení práce s panem Václavem Petráskem na 

funkci kronikáře pro rok 2019, celková výše odměny činí 24 000,- Kč/rok, celková 

výše úvazku 120 hodin/rok 



Hlasování:   

ANO: 13 členů                  Ne: 0 členů             Zdržel se: 1 člen (Václav Petrásek) 

Ad 15) mimořádné uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2018 na 

pořízení Automatického externího defibrilátoru (AED) pro JSDH Bořetice ve výši 

181 000,-- Kč 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                    Ne: 0 členů                      Zdržel se: 0 členů 

Ad 16) pořízení klimatizačních zařízení pro Obecní úřad Bořetice (kancelář starosty 

– Varianta C , značka Midea) cena 25 800,-- Kč bez DPH , a Základní a Mateřskou 

školu Bořetice, příspěvkovou organizaci, 2 x třída podkroví, 1 x třída 1. NP, ředitelna 

vše  klimatizace zn. Midea:  118 964,-- Kč + 47 800,-- Kč + 26 250,-- Kč za celkovou 

cenu  193 014,-- Kč dle cenové nabídky (viz. písemná příloha) bez DPH, dodavatel: 

Frigogas, s.r.o.,  Velké Pavlovice a pověřuje starostu podpisem a zasláním 

objednávky. 

Hlasování:   

ANO: 13 členů                     Ne: 0 členů             Zdržel se: 0 členů  

(Ing. Stanislav Novák nepřítomen v době projednávání a hlasování v zasedací 

místnosti) 

Ad 17.b) rozpočtové opatření č. 7/2018 Obce Bořetice tak, jak bylo předloženo, 

zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 297 800,-- Kč, viz písemná příloha 

Hlasování:   

ANO: 13 členů                     Ne: 0 členů                     Zdržel se: 0 členů 

(Ing. Stanislav Novák nepřítomen v době projednávání a hlasování v zasedací 

místnosti) 

Ad 18)  finanční příspěvek firmě Kordis JMK, a. s., Nové sady 946/30, Brno, na 

financování IDS JMK na rok 2019, ve výši 50,-- Kč na jednoho obyvatele/rok, 

celková částka 64.600,-- Kč  

Hlasování:   

ANO: 14 členů                    Ne: 0 členů                    Zdržel se: 0 členů 

 

 

 

 



Ad 19) rozpočet Obce Bořetice na rok 2019, v paragrafové formě následovně: částka 

na straně příjmů 51 183 400,--Kč, financování 20 958 700,--Kč, částka na straně 

výdajů 72 142 100,--Kč, viz. písemná příloha a s těmito změnami: na straně příjmů 

v položce 4216 investiční dotace na výstavbu ČOV 33 587 700,--Kč, na straně 

výdajů v § 2321 výstavba ČOV 39 515 000,--Kč, v § 3319 zvýšení o 5 500,--Kč,       

v § 3412 zvýšení o 140 000,--Kč, v § 3636 zvýšení o 16 200,--Kč, § 6409 snížení      

o 6 089 000,--Kč.  

Hlasování:   

ANO: 14 členů                    Ne: 0 členů                     Zdržel se: 0 členů 

Ad 20) střednědobý výhled rozpočtu Obce Bořetice na období 2020–2021 tak, jak 

byl předložen, viz. písemná příloha 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                     Ne: 0 členů                Zdržel se: 0 členů 

Ad 21) plán práce orgánů obce Bořetice na rok 2019, viz. písemná příloha 

Hlasování:   

ANO: 14 členů            Ne: 0 členů                       Zdržel se: 0 členů 

Ad 23) podání žádosti o Změnu č. 2 územního plánu obce Bořetice, která obsahuje 

následující schválené změny: 

usnesením ZO č. XVI/AD/15 dne 11. 4. 2017 

- změna využití plochy ZV p. č. 1494/12 a 1494/27 v k. ú. Bořetice u Hustopečí 

v délce cca 30 m (zemědělská vinice) na plochu SVs určenou k výrobě vína (stavba 

nového vinařství – provozovny, degustační místnosti, skladu a mechanizace). 

 – změna využití plochy ZV a ZO p. č. 4256, p. č. 4248, p. č. 4500 a p. č. 4501 v k. 

ú. Bořetice u Hustopečí na plochu určenou k zastavění SVs plochy smíšené výrobní 

– vinné sklepy a rekreace 

usnesením ZO č. XVIII/AD/10 dne 19. 9. 2017 

 – změna využití plochy ZV p. č. 4164/4 a 4164/3 v k. ú. Bořetice u Hustopečí na 

plochu SVs určenou ke stavbě  sklepa - provozovny, degustační místnosti a sklad  

– změna využití plochy ZO p. č. 2702 v k. ú. Bořetice u Hustopečí na plochu 

určenou k zastavění (na pozemku bychom vybudovali objekt – drobná výroba, 

vinařství včetně bydlení) 



 – změna využití plochy ZO p. č. 2668/4 v k. ú. Bořetice u Hustopečí na plochu 

určenou k zastavění (na pozemku bychom vybudovali objekt – drobná výroba, 

vinařství včetně bydlení) 

– změna využití plochy ZV p. č. 4117 v k. ú. Bořetice u Hustopečí na plochu SVs 

plochy výrobní smíšené, vinné sklepy a rekreace. Vybudování rodinného vinařství. 

usnesením ZO č. XIX/AD/11 dne 12. 12. 2017  

 - změna využití plochy VD parc. č.  st. 813, doplnit ještě jako plochu SOv 

z důvodů záměru výstavby nástavby truhlářské dílny pro bydlení. 

usnesením ZO č. XX/AD/10a a AD/10b dne 8. 3. 2018 

 – změna využití plochy ZV  p.č. 1502/3, 1502/5, 1505/2, 1505/28, 1978/2, 1978/4, 

1986/257, 1986/258 a 1986/259 na plochu pro výstavbu rodinných domů 

 – žádost o rozšíření plochy BR i na pozemky parc. č. 2710, 2711 a 2712 stávající 

stav plocha ZO. Dále žádám o změnu navrhované přeložky vedení VN mimo výše 

uvedené pozemky.  

Hlasování:   

ANO: 14 členů               Ne: 0 členů                 Zdržel se: 0 členů 

Ad 23.c) odepsání nedobytných pohledávek Obce Bořetice v celkové částce 

114 120,-- Kč – viz. písemná příloha 

Hlasování:   

ANO: 14 členů               Ne: 0 členů                 Zdržel se: 0 členů 

Zastupitelstvo obce zplnomocňuje: 

Ad 17.c) Radu obce Bořetice ke schválení Rozpočtového opatření č. 8/2018 Obce 

Bořetice v plném rozsahu s tím, že schválené rozpočtové opatření bude předloženo 

na dalším zasedání Zastupitelstvu obce Bořetice k informaci 

Hlasování:   

ANO: 13 členů                    Ne: 0 členů                Zdržel se: 0 členů 

(Ing. Stanislav Novák nepřítomen v době projednávání a hlasování v zasedací 

místnosti) 

Ad 23.b) starostu obce pana Františka Petráska a místostarostu obce pana Ing. Jiřího 

Michnu k jednáním s bankovními ústavy ve věci projednání poskytnutí úvěru na 

financování výstavby kanalizace a ČOV 

Hlasování:   

ANO: 14 členů                    Ne: 0 členů                      Zdržel se: 0 členů 



 

Zastupitelstvo obce Bořetice stáhlo z programu jednání: 

Ad 11.a) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2933/10, o výměře 85 m2,                

k. ú. Bořetice u Hustopečí  
 

Zastupitelstvo obce Bořetice projednalo a neschvaluje 

15.a) poskytnutí veřejné finanční podpory organizaci DOTYK II, o.p.s., Brno, 

z rozpočtu Obce Bořetice pro rok 2019, ve výši 27 991,-- Kč na financování sociální 

služby sociální rehabilitace pro jednoho uživatele z obce Bořetice  

Hlasování:   

ANO: 0 členů        Ne: 12 členů                Zdržel se: 2 členové (Václav Surman,  

                                                                                        Bc. Lenka Kuchyňková) 

V Bořeticích dne 13.prosince 2018  

 

 

František Petrásek, starosta, v.r.                               

Ing. Jiří Michna, místostarosta, v.r.   

Miroslav Náležinský, člen návrhové komise , v.r.                   

Bc. Lenka Kuchyňková, člen návrhové komise, v.r.          

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.12.2018 

 

Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: 18.12.2018 

 

Sňato z úřední desky dne: 

 

Sňato z elektronické úřední desky dne: 
 

 


