
U s n e s e n í 

z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 

konaného dne 27. 2. 2019 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
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; 

zprávu finančního výboru o provedené kontrole v Základní škole a Mateřské škole 

Bořetice, okres Břeclav, příspěvkové organizaci   

Ad 13.a) rozpočtové opatření č. 8 Obce Bořetice, které schválila Rada obce Bořetice 

dne 31. 12. 2018 na základě zplnomocnění Zastupitelstva obce Bořetice ze dne         

13. 12. 2018, zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 2 235 800,-- Kč, viz. 

písemná příloha. 

8.g) žádosti o prodej pozemků p.č. 133/115 a 133/116, k.ú. Bořetice u Hustopečí, 

souhlasí s tím, aby každému ze žadatelů byla odprodána polovina každého pozemku 

a požádalo zájemce, aby doložili zpracovaný geometrického plán, který předloží 

Zastupitelstvu obce Bořetice a  na základě kterého Zastupitelstvo obce Bořetice 

rozhodne o prodeji pozemků 

Zastupitelstvo obce zvolilo: 
Ad 2) Návrhovou komisi: Jaroslav Bureš, Ing. Petr Machač 

Hlasování:  

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

            Ověřovatele zápisu: Ing. Lenka Bukovská, Mgr. Petr Zemánek 

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: 

8.g) Projednání a schválení prodeje pozemků p.č. 133/115 a p.č. 133/116, k.ú. 

Bořetice u Hustopečí 

15.a) Projednání a schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemku a 

schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 1630/18, k.ú. Bořetice u Hustopečí, 

na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 



Hlasování:  

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

Ad 7.a) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2933/10, o výměře 85 m2, druhu 

pozemku: ostatní plocha, k. ú Bořetice u Hustopečí 

Hlasování:  

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

Ad 8.b)  prodej části pozemku p. č. 133/1, a to nově vzniklý pozemek p. č. 133/182, 

o výměře 78 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí,  dle 

geometrického plánu č. 1225-23/2018, který zpracovala První Země s.r.o., Podivín, 

za cenu 100,-- Kč za 1 m2 do SJM kupujícím manželům ……………, bytem 

Bořetice, za podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem 

pozemku (poplatek za geometrický plán, poplatek za vydání souhlasu s dělením 

pozemku, poplatek za ověření podpisů, poplatek za návrh na vklad) a daň z nabytí, 

vznikne-li obci daňová povinnost. 

Hlasování:  

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

Ad 8.c) prodej části pozemku p. č. 133/13, a to nově vzniklý pozemek st. p. č. 1214, 

o výměře 51 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí,  dle 

geometrického plánu č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Břeclav, za 

cenu 100,- Kč za 1 m2, panu……….., za podmínky, že kupující uhradí veškeré 

náklady spojené s převodem pozemku (poplatek za geometrický plán, poplatek za 

vydání souhlasu s dělením pozemku, poplatek za ověření podpisů, poplatek za návrh 

na vklad) a daň z nabytí, vznikne-li obci daňová povinnost.                                                               

Hlasování:  

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

Ad. 8.d) prodej části pozemku p. č. 133/13, a to nově vzniklý pozemek  p. č. 133/183, 

o výměře 109 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí,  dle 

geometrického plánu č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Břeclav, za 

cenu 100,- Kč za 1 m2, paní ……………….., za podmínky, že kupující uhradí 

veškeré náklady spojené s převodem pozemku (poplatek za geometrický plán, 

poplatek za vydání souhlasu s dělením pozemku, poplatek za ověření podpisů, 

poplatek za návrh na vklad) a daň z nabytí, vznikne-li obci daňová povinnost;    

Hlasování:  

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



Ad 8.e) prodej části pozemku p. č. 133/13, a to nově vzniklý pozemek st. p. č. 1215, 

o výměře 59 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle 

geometrického plánu č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Břeclav, za 

cenu 100,- Kč za 1 m2, panu………………….., za podmínky, že kupující uhradí 

veškeré náklady spojené s převodem pozemku (poplatek za geometrický plán, 

poplatek za vydání souhlasu s dělením pozemku, poplatek za ověření podpisů, 

poplatek za návrh na vklad) a daň z nabytí, vznikne-li obci daňová povinnost,                                                             

Hlasování:  

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

Ad 8.f) prodej pozemku p. č. 1986/62, o výměře 1 216 m2, druh pozemku: orná půda, 

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

pozemku: orná půda, za cenu 25,- Kč za 1 m2 kupujícímu Zemědělskému družstvu 

Bořetice, se sídlem Bořetice čp. 445 za podmínky, že kupující uhradí veškeré 

náklady spojené s převodem pozemků (poplatek za sepsání kupní smlouvy, poplatek 

za návrh na vklad) a daň z nabytí, vznikne-li obci daňová povinnost; 

Hlasování:  

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

Ad 9) následující ceník prodeje půdy v k. ú. Bořetice u Hustopečí, s platností od 1. 

3. 2019: 

Ceník prodeje půdy v k.ú. Bořetice u Hustopečí, platný od 1.3.2019 

Druh pozemku  Cena za 1 m2 /Kč 

Nezastavěná plocha v prostoru Kraví hory 100,-- 

Zastavěná plocha v prostoru Kraví hory 200,-- 

Plocha určená k zastavění v prostoru Kraví hory 200,-- 

Zemědělské pozemky v extravilánu obce  70,-- 

Zemědělské pozemky v intravilánu obce  70,-- 

Ostatní plochy v extravilánu obce 100,-- 

Ostatní plochy v intravilánu obce            200,-- 

Zastavěné plochy v intravilánu obce 200,-- 



Plocha určená k zastavění dle schváleného územního plánu 

v intravilánu obce 

200,-- 

 

Hlasování:  

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

Ad 11) vložení staveb vodovodu „Prodloužení vodovodu v Bořeticích“ na pozemku 

p. č. 133/75, k. ú. Bořetice u Hustopečí, a „Bořetice prodloužení vodovodu“  na 

pozemcích p.č. 1598/152 a 1598/153, k.ú. Bořetice u Hustopečí, do majetku 

společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Břeclav, 

Hlasování:  

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

Ad 12) Obecně závaznou vyhlášku Obce Bořetice č. 1/2019, kterou se ruší příloha 

k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 ze dne 8. 3. 2018, a vydává se nová příloha 

k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů, viz písemná příloha 

Hlasování:  

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

Ad 13.b) rozpočtové opatření č. 1/2019 Obce Bořetice tak, jak bylo předloženo, 

zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 31 600,--Kč, viz. písemná příloha,  

Hlasování:  

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

Ad 14) Inventarizaci za rok 2018, viz písemná příloha, 

Hlasování:  

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

Ad 15.a) podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1630/18, k.ú. Bořetice u 

Hustopečí, na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem 

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha a schválilo bezúplatný převod 

pozemku p.č. 1630/18, o výměře 940 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Bořetice 

u Hustopečí. 

Hlasování:  

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



Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje 

Ad 10) prominutí uhrazení nedoplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nezletilému dítěti, 

umístěnému v ústavním zařízení, v celkové výši 3 650,-- Kč. 

Hlasování:  

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

Zastupitelstvo obce stahuje  z programu jednání: 

Ad 8.a) projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 1494/130, druh pozemku: 

vinice, o výměře 1 195 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

Hlasování:  

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

V Bořeticích dne 27. února 2019  
 

František Petrásek, starosta     ……………………… 

Ing. Jiří Michna, místostarosta              ……………………… 

Jaroslav Bureš, člen návrhové komise                               ………………………   

Ing. Petr Machač, člen návrhové komise                     ……………………… 

Vyvěšeno na úřední desce dne:   
 

Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: 
 

Sňato z úřední desky dne: 
 

Sňato z elektronické úřední desky dne: 

 

 


