
U s n e s e n í 

z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Bořetice konaného dne 26. 2. 2020 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
Ad 3) zprávy z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Bořetice, viz písemná příloha 

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

obce Bořetice, viz písemná příloha, 

Ad 5) zprávu z jednání finančního výboru (kontrola vyúčtování dotací – 

Myslivecký spolek Bořetice, Tenisová klub Bořetice, Republika Kraví hora, 

Bořetice, Ing. Lenka Bukovská, Bořetice, Rybářský spolek Bořetice, TJ Sokol 

Bořetice – finanční prostředky byly vynaloženy v souladu s účelem dotace), viz 

písemná příloha, 

Ad 12.a) rozpočtové opatření č. 8/2019 Obce Bořetice, které na základě pověření 

Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 4. 12.2019 schválila Rada obce Bořetice na 

svém jednání dne 30. 12. 2019 - zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši        

30.895.400,-- Kč, viz písemná příloha, 
 

Zastupitelstvo obce zvolilo: 
Ad 2) Návrhovou komisi: Radek Újezdský, Mgr. Petr Zemánek 

Hlasování:  

ANO: 15 členů  Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 

            Ověřovatele zápisu: Milan Herůfek, Ing. Stanislav Novák 

Hlasování:  

ANO: 15 členů          Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: 
Ad l) program jednání s těmito navrženými změnami:  

- doplnění bodů: 

- 7.d) Projednání a schválení Ceníku prodeje půdy v k.ú. Bořetice                  

u Hustopečí 

- 14.a) Projednání a schválení zvýšení pravomoci místostarosty 

Hlasování:  

ANO: 15 členů         Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 

Ad 7.a) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 5258, o výměře 19 m2, druh 

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

Hlasování:  

ANO: 14 členů         Ne: 0 členů          Zdržel se: 1 člen 



Ad 7.c) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 133/13, a to nově vzniklý 

pozemek p. č. 133/188, o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. 

Bořetice u Hustopečí, dále části pozemku p. č. 2584/1, a to nově vzniklý pozemek 

p. č. 2584/98, o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, a nově vzniklý 

pozemek p.č. st. 1219, o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, a dále 

pozemku p. č. st. 876/2 ,  o výměře 22 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, a 

dále část pozemku p.č. 133/13 a to nově vzniklý pozemek p.č. st. st. 1220,                  

o výměře 82 m2, druh pozemku: zastavěná plocha,  vše v k. ú. Bořetice u 

Hustopečí, dle návrhu geometrického plánu č. 1252-187/2019, který zpracoval 

Ing. Svoboda.  

Hlasování: 

ANO: 15 členů       Ne: 0 členů            Zdržel se: 0 členů 

7.d) Ceník prodeje půdy v k.ú. Bořetice u Hustopečí, který bude platný od 

1.3.2020 tak, jak byl předložen viz písemná příloha.  

Hlasování: 

ANO: 15 členů       Ne: 0 členů            Zdržel se: 0  členů 

Ad 8.a) prodej pozemku p. č. st. 851, o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná 

plocha a nádvoří, k. ú. Bořetice u Hustopečí, za cenu 200,-- Kč za 1 m2, do SJM 

kupujícím manželům ……………, bytem Bořetice čp. ……, 691 08 Bořetice, za 

podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku 

(poplatek za sepsání kupní smlouvy, poplatek za ověření podpisu, poplatek za 

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

Hlasování:  

ANO: 15 členů       Ne: 0 členů            Zdržel se: 0 členů 

Ad 8.b) 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, Riegrova 60, Břeclav, za cenu 200,-- Kč za 1 m2, kupující paní ………, 

bytem Bořetice čp. …., 691 08 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 sepsání kupní smlouvy, poplatek 

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

daňová povinnost, 

Hlasování:  

ANO: 15 členů     Ne:  0 členů            Zdržel se: 0  členů 



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

1215, o výměře 59 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Bořetice 

u Hustopečí, dle geometrického plánu č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. 

Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav, za cenu 200,-- Kč za 1 m2, kupujícímu panu 

…………., bytem Bořetice čp. ……., 691 08 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 sepsání kupní 

smlouvy, poplatek za ověření podpisu, poplatek za návrh na vklad) a daň 

z nabytí, vznikne-li obci daňová povinnost, 

Hlasování:  

ANO: 15 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. st. 

1214, o výměře 51 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Bořetice 

u Hustopečí, dle geometrického plánu č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan 

Hlávka, Riegrova 60, Břeclav, za cenu 200,-- Kč za 1 m2, kupujícímu panu 

……………………, bytem Bořetice čp. ……., 691 08 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 

sepsání kupní smlouvy, poplatek za ověření podpisu, poplatek za návrh na vklad) 

a daň z nabytí, vznikne-li obci daňová povinnost, 

Hlasování:  

ANO: 15 členů      Ne: 0 členů            Zdržel se: 0 členů 

Ad 9) znění Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb mezi 

Obcí Bořetice, se sídlem Bořetice 39, 691 08 Bořetice, IČ: 00283037, a Městem 

Hustopeče se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 00283193, tak, 

jak byla předložena, souhlasí  s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy – viz písemná příloha,  

Hlasování:  

ANO: 15 členů                    Ne: 0 členů              Zdržel se: 0 členů 
 

Ad 10) odměny neuvolněných funkcionářů obce Bořetice s platností od 1. 3. 2020 

(dle nařízení vlády č. 338 ze dne 17. 12. 2019), a to následovně:  

Funkce Schválená výše měsíční odměny v Kč 

Neuvolněný místostarosta obce 

Bořetice 

15 000,-- 

Neuvolněný člen Rady obce 

Bořetice 

3 600,-- 



Neuvolněný člen Zastupitelstva 

obce Bořetice  

   900,-- 

Předseda komise nebo výboru  1 800,-- 

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: 15 členů      Ne: 0 členů    Zdržel se: 0 členů 

Ad 11) Směrnici č. 1/2020 Obce Bořetice o poskytování příspěvků a nepeněžitého 

plnění zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva Obce Bořetice tak, jak 

byla předložena, viz písemná příloha, 

Hlasování:  

ANO: 15 členů               Ne: 0 členů    Zdržel se: 0 členů 

Ad 12.a) rozpočtové opatření č. 1/2020 Obce Bořetice tak, jak bylo předloženo, 

zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 15.900,-- Kč, viz písemná 

příloha,  

Hlasování:  

ANO: 15 členů             Ne: 0 členů        Zdržel se:  0 členů 
 

Ad 13) výsledky inventarizace podle stavu ke dni 31.12.2019, viz písemná 

příloha. 

Hlasování:  

ANO: 15 členů        Ne: 0 členů                 Zdržel se: 0 členů 
 

Zastupitelstvo obce Bořetice projednalo a neschvaluje 

Ad 7.b) zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1494/130, o výměře 1195 m2, 

druh pozemku: vinice, k. ú. Bořetice u Hustopečí,  

Hlasování:  

ANO: 6 členů                    Ne: 8 členů              Zdržel se: 1 člen 
 

Ad 14.a) zvýšení pravomoci místostarosty spočívající ve spolupodepisování 

faktura a příkazů k úhradě 

Hlasování:  

ANO: 1 člen                    Ne: 13 členů              Zdržel se: 1 člen 

 

 



František Petrásek, starosta, v.r.     

Ing. Jiří Michna, místostarosta, v. r.    

Radek Újezdský, člen návrhové komise, v.r. 

Mgr. Petr Zemánek, člen návrhové komise, v.r. 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 4.3.2020 
 

Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: 4.3.2020 
 

Sňato z úřední desky dne: 
 

Sňato z elektronické úřední desky dne: 

 

 


