
U s n e s e n í 

z III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Bořetice konaného dne 24. 4. 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 Bořetice 

Zastupitelstvo obce zvolilo: 
Ad 2) Návrhovou komisi: Milan Herůfek, Miroslav Náležinský 

Hlasování:  

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

            Ověřovatele zápisu: Bc. Lenka Kuchyňková, Radomír Újezdský 

Hlasování:  

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

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: 
Ad l) program jednání s navrženými změnami - doplnění bodů: 

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

        Bořetice u Hustopečí 

11.a) Projednání a schválení zařazení změn do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice                  

- pan ……………………………… 

11.b) Projednání a schválení zařazení změn do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice 

- manželé ………………………. 

11.c) Projednání a schválení zařazení změn do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice 

- firma …………………………… 

11.d) Projednání a schválení registrace akce u Ministerstva vnitra, Praha, na akci            

014D24100 9386 Bořetice – dopravní automobil a projednání a schválení přijetí 

dotace 

11.e) Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce 

Bořetice č. VPS/01/2019/TJ Sokol  

a zrušení bodu: 7.c) Projednání a schválení zveřejnění prodeje pozemků p.č. 

133/115 a p.č. 133/116, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

Hlasování:  

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

 



Ad 7.a) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 133/13, o výměře cca 65 

m2, druhu pozemku: ostatní plocha, k. ú Bořetice u Hustopečí 

Hlasování:  

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

Ad 7.b) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 133/13, o výměře cca 110 

m2, druhu pozemku: ostatní plocha, k. ú Bořetice u Hustopečí 

Hlasování:  

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

Ad 8.a) prodej pozemku p. č. 2933/10, o výměře 85 m2, druhu pozemku: ostatní 

plocha, k. ú Bořetice u Hustopečí, za cenu 200,-- Kč za 1 m2, paní ……., bytem 

Bořetice čp. ….., za podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady spojené 

s převodem pozemku (tzn. poplatek za sepsání kupní smlouvy, poplatek za návrh 

na vklad, poplatek za ověření podpisu) a daň z nabytí vznikne-li obci daňová 

povinnost 

Hlasování:  

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

Ad 8.b) prodej pozemku p. č. 133/115,  o výměře 58 m2 druh pozemku: ostatní 

plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí,  dle geometrického plánu č. 1227-11/2019, 

který zpracovala První Země s.r.o., Podivín, za cenu 200,-- Kč za 1 m2, 

kupujícímu panu ………………., bytem Bořetice čp. ….., 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 podpisu, poplatek za návrh na vklad) a daň z nabytí, vznikne-li obci 

daňová povinnost. A dále schválilo prodej pozemku p. č. 133/116,  o výměře 58 

m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí,  dle geometrického 

plánu č. 1227-11/2019, který zpracovala První Země s.r.o., Podivín, za cenu 200,-

- Kč za 1 m2, kupující paní ……………., bytem Bořetice čp. ……., 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 podpisu, 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) registraci Obce Bořetice k placení DPH. 

Hlasování:  

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

Ad 10) rozpočtové opatření č. 2/2019 Obce Bořetice s těmito změnami: 

v příjmové části rozpočtu k navýšení na § 6171 položka 2212 v částce 500,--Kč, 

dotace 4216 Hasiči    450 000,-- Kč. Ve výdajové části rozpočtu k navýšení 

rezervy 6409 položka   5901 o 500,-- Kč a snížení rezervy o 300 000,-- Kč, 

zvýšení § 5512          o 300 000,--Kč (spoluúčast) a o 450 000,--Kč (dotace). 

Celkové zvýšení v příjmové i ve výdajové části je o 578 700,--Kč. 

Hlasování:  

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

Ad 11.a) zařazení do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice změnu využití pozemku p. č. 

4573, způsob využití po změně: Plochy občanského vybavení – Agroturistika, a 

pozemků p. č.  4141, 4142, 4143, 4144, 4155, způsob využití po změně: Plochy 

smíšené výrobní – vinné sklepy a rekreace, vše v k. ú. Bořetice u Hustopečí, 

žadatel pan …………………, Bořetice čp. ……. Zařazení požadovaných změn 

do připravované Změny č. 2 ÚP Bořetice je zpoplatněno částkou 17 041,-- Kč, 

úhrada bude provedena po uzavření Smlouvy o úhradě nákladů za zpracování 

změny ÚP obce Bořetice – viz. písemná příloha.  

Hlasování:  

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

Ad 11.b) zařazení do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice změnu využití části pozemku 

p. č. 2619, o výměře 426,5 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí, způsob využití po 

změně: Plochy bydlení v rodinných domech, žadatelé manželé ……………… , 

Bořetice čp. ……….  Zařazení požadovaných změn do připravované Změny č.2 

ÚP Bořetice je zpoplatněno částkou 17 041,-- Kč, úhrada bude provedena po 

uzavření Smlouvy         o úhradě nákladů za zpracování změny ÚP obce Bořetice 

– viz. písemná příloha.  

Hlasování:  

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

Ad 11.c) zařazení do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice změnu využití části pozemku 

p. č. st. 26/4, o výměře 1 594 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí, způsob využití po 

změně: Plochy smíšené obytné - venkovské, Žadatel: firma …………….., IČO: 

27154513, Bořetice čp. 476. Zařazení požadovaných změn do připravované 

Změny č. 2 ÚP Bořetice je zpoplatněno částkou 17 041,-- Kč, úhrada bude 



provedena po uzavření Smlouvy o úhradě nákladů za zpracování změny ÚP obce 

Bořetice – viz. písemná příloha.  

Hlasování:  

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

Ad 11.d) Registraci Obce Bořetice na akci „Bořetice – dopravní automobil 

(014D241009386)“ u Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru, Praha a dále schvaluje přijetí dotace od Ministerstva vnitra, 

generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, Praha z programu Dotace 

pro jednotky JSDH obcí ve výši 450.000,-- Kč, na zakoupení dopravního 

automobilu pro JSDH Bořetice, viz. písemná příloha 

Hlasování:  

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

 

Ad 11.e) znění a uzavření Smlouvy O poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bořetice     

č. VPS/01/2019/TJ Sokol Bořetice a pověřilo starostu obce podpisem této 

smlouvy – viz. písemná příloha. 

Hlasování:  

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

 

 

 

V Bořeticích dne 24. dubna 2019                                        otisk úředního razítka 
 

 

František Petrásek, starosta, v.r.      

Ing. Jiří Michna, místostarosta, v.r.               

Milan Herůfek, člen návrhové komise, v.r.                                           

Miroslav Náležinský, člen návrhové komise , v.r. 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  30. dubna 2019 
 

Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: 30. dubna 2019 
 

Sňato z úřední desky dne: 
 

Sňato z elektronické úřední desky dne: 

 

 



 


