
U s n e s e n í 

z V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 19. 6. 2019 
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

Ad 3) zprávy 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 

Ad 12b) rozpočtové opatření č. 3/2019 Obce Bořetice, které bylo schváleno na          

14. jednání Rady obce Bořetice dne 14. 5. 2019, zvýšení na straně příjmů i výdajů      

v celkové výši 29.000,-- Kč, viz písemná příloha.  
 

Zastupitelstvo obce zvolilo: 

Ad 2) Návrhovou komisi: Mgr. Radim Šebesta, Milan Herůfek, 

Hlasování:  

ANO: 10 členů  Ne:  0 členů  Zdržel se: 0  členů 

            Ověřovatele zápisu: Ing. Stanislav Novák, Mgr. Petr Zemánek, 

Hlasování:  

ANO:  10 členů           Ne:  0 členů  Zdržel se:  0  členů 

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje: 

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

12.b) Projednání Rozpočtového opatření č. 3/2019, které schválila Rada obce 

Bořetice dne 14. 5. 2019 

Hlasování:  

ANO:  10  členů      Ne: 0 členů  Zdržel se:  0 členů 

Ad 7.a) zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat část pozemku p. č. 133/13, a to 

nově vzniklý pozemek p. č. 133/189, o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle geometrického plánu č. 1244-111/2019, který 

zpracoval Ing. Jan Hlávka, Břeclav, 

Hlasování:  

ANO:   12  členů     Ne: 0 členů           Zdržel se:  0  členů  

Ad 7.b) zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat část pozemku p. č. 133/13, a to 

nově vzniklý pozemek p. č. 133/186, o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, 

k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle geometrického plánu č. 1244-111/2019, který 

zpracoval Ing. Jan Hlávka, Břeclav, 



Hlasování:  

ANO:  12  členů  Ne: 0 členů                         Zdržel se:   0 členů 

Ad 7.c) zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat část pozemku p. č. 2484/1,              

o výměře cca 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, 

Hlasování:  

ANO: 12 členů  Ne: 0 členů                         Zdržel se:  0  členů 

Ad 8.a) prodej části pozemku p. č. 133/13,  a to nově vzniklý pozemek p. č. 133/184,  

o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí,  dle 

geometrického plánu č. 1244-111/2019, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Břeclav, za 

cenu 200,-- Kč za 1 m2, do SJM kupujícím manželům ………………, 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 sepsání kupní smlouvy, poplatek za ověření 

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

povinnost, 

Hlasování:  

ANO: 12  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. 133/185, 

o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí,  dle 

geometrického plánu č. 1244-111/2019, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Břeclav, za 

cenu 200,-- Kč za 1 m2, do SJM kupujícím manželům ……………….., 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 sepsání kupní smlouvy, poplatek za ověření 

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

povinnost, 

Hlasování:  

ANO:   12  členů     Ne:  0   členů            Zdržel se:  0  členů 

Ad 9.) účetní závěrku Obce Bořetice za rok 2018 

včetně příloh: 

a) Rozvahy 

b) Výkaz zisku a ztráty 

c) Přílohy 



d) Roční zprávy o provedení finanční kontroly 

e) Zprávy veřejnosprávní kontroly přijaté dotace, v případě, že tato je k datu 

schválení účetní závěrky k dispozici 

f) Zpráva z přezkumu hospodaření 

g) Inventarizační zprávu 

h) Doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. O doplňující 

informace, které budou součástí schvalované účetní závěrky požádá 

schvalující orgán předem. 

Hlasování:  

ANO:  12  členů    Ne:  0 členů        Zdržel se: 0 členů 

Ad 10.) Závěrečný účet Obce Bořetice za rok 2018 vyjádřením souhlasu                           

s celoročním hospodařením s výhradou a přijalo tato nápravná opatření ke zjištěným 

nedostatkům při přezkoumání hospodaření obce: Zastupitelstvo obce Bořetice 

ukládá starostovi obce:  

a. dbát na dodržování ustanovením § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 

250/2000 Sb., o obcích, kdy je radě obce vyhrazena pravomoc 

schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace 

sestavenou k rozvahovému dni a schvalovat hospodářský výsledek,  

b. dbát na dodržování ustanovení § 102 a, zákona č. 128/2000 Sb.,                  

o obcích, při vyplácení odměn za výkon funkce při skončení volebního 

období,  

c. dbát na dodržování správného postupu při účtování dlouhodobého 

majetku,  

d. dbát na dodržování ustanovení § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,            

o zadávání veřejných zakázek,  

e. dbát na dodržování § 28 odst. 1, 2, a zákona č. 250/2000Sb.,                           

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

f. dbát na dodržování postupu s ustanovením přílohy č. 6 vyhlášky               

č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro 

hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů 

územních samosprávných celků, rozpočtu dobrovolných svazků obcí a 

rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, kde je mimo jiné 

uvedeno, že ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu schváleného na 

příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku 

(skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby. 

Hlasování:  

ANO:  12  členů     Ne:  0  členů        Zdržel se: 0  členů 



Ad 11.b) poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice, se sídlem 691 08 Bořetice       

čp. 39, Mysliveckému spolku Bořetice, IČO: 65805887, se sídlem Bořetice 498, 691 

08, Bořetice, ve výši 150 000,-- Kč za účelem výměny nefunkčního kotle na vytápění 

a ohřev vody, výměny kamen WAF za radiátory, přívodu teplé vody do umyvadla a 

výměny 2 ks dveří (vše v budově myslivny),  a dále schválilo znění Smlouvy                 

o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice č. VPS2/2019/Mysl.,  uzavření 

smlouvy a podpis smlouvy tak, jak byla předložena – viz písemná příloha, 

Hlasování:  

ANO:  9  členů          Ne:  1   člen        Zdržel se:   2   členové 

Ad 12.a) rozpočtové opatření č. 4/2019 Obce Bořetice tak, jak bylo předloženo, 

zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 138.800,-- Kč, včetně převedení 

částky ve výši 150 000,-- Kč z rezervy na dotaci pro Myslivecký spolek Bořetice - 

viz. písemná příloha.  

Hlasování:  

ANO:  12 členů          Ne:   0 členů   Zdržel se:   0  členů 
 

Zastupitelstvo obce Bořetice projednalo a neschvaluje: 

Ad 11.a) poskytnutí příspěvku z rozpočtu Obce Bořetice, se sídlem  691 08 Bořetice 

čp. 39, ve výši 7.500,-- Kč žadateli Linka bezpečí, z. s., IČO: 61383198, se sídlem 

Ústavní 95, 181 02, Praha 8, na provoz Linky bezpečí 

Hlasování:  

ANO:  7 členů          Ne:  2 členové   Zdržel se:   3  členové 

 

V Bořeticích dne 19. června 2019  

František Petrásek, starosta, v.r.     

Ing. Jiří Michna, místostarosta - omluven 

Mgr. Radim Šebesta, člen návrhové komise, v.r.                                

Milan Herůfek, člen návrhové komise, v.r.                 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  26.6.2019 
 

Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: 26.6.2019 
 

Sňato z úřední desky dne:  
 

Sňato z elektronické úřední desky dne: 



 


