
U s n e s e n í 

z VI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 

konaného dne 11. 9. 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 16.a) závěrečný účet DSO Mikroregion Hustopečsko za rok 2018, viz. písemná 

příloha, 

Ad 16.b) závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod, Velké Pavlovice, za rok 2018, viz. 

písemná příloha, 

Ad 16.c) závěrečný účet DSO Modré Hory, Velké Pavlovice, za rok 2018, viz. 

písemná příloha, 

Zastupitelstvo obce zvolilo: 
Ad 2) Návrhovou komisi: Václav Petrásek, Mgr. Radim Šebesta 

Hlasování:  

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

            Ověřovatele zápisu: Bc. Lenka Kuchyňková, Radomír Újezdský 

Hlasování:  

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

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

20.a) Projednání a schválení výkupu části pozemku p. č. 136/4, k. ú. Bořetice u 

Hustopečí, o výměře cca 50 m2 

20.b) Projednání a schválení pověření finančního výboru kontrolou 

hospodaření v Základní škole a mateřské škole, okres Břeclav, příspěvkové 

organizaci a provedením kontroly poskytnutých dotací 

20.c) Projednání pověření kontrolního výboru obce k rozboru a vyhodnocení 

dotazníku týkajícího se sběru svozu PDO u podnikajících osob 

Hlasování:  

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



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

cca 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, 

Hlasování:  

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

Ad 7.b) schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 2484/1, o výměře 

cca 130 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, 

Hlasování:  

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

Ad 7.c) schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1986/267, o výměře 

cca 520 m2, druh pozemku: orná půda, k. ú. Bořetice u Hustopečí, 

Hlasování:  

ANO:   11    členů   Ne: 0   členů           Zdržel se:  1     členů 

Ad 8.a) schválilo prodej části 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, 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 sepsání kupní smlouvy, poplatek za ověření podpisu, 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) schválilo prodej části 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, 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 podpisu, 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) revokaci usnesení z III. veřejného ZO ze dne 24.4.2019 k bodu 8.b)  

„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.“ 

a schvaluje následující usnesení: 

schválilo prodej pozemku p. č. 133/115,  o výměře 57 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 sepsání kupní smlouvy, 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 59 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 sepsání kupní smlouvy, 

poplatek za ověření podpisu, 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 10) souhlasí s výstavbou optické sítě na pozemcích ve vlastnictví Obce Bořetice, 

k. ú. Bořetice u Hustopečí, schvaluje znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Bořetice, se sídlem Bořetice 39, 691 08 

Bořetice, IČ: 283037 a společností Internet4you.cz, spol. s r. o., se sídlem 

Bratislavská 847/5, 691 45 Podivín, IČ: 27735184, tak, jak byla předložena, souhlasí 

s uzavřením smlouvy a pověřuje  starostu podpisem smlouvy – viz. písemná příloha, 

Hlasování:  

ANO:     11  členů      Ne:   0   členů              Zdržel se:   1   člen 

Ad 11) schválilo na základě § 10b) odst. 3, písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích osvobození od poplatku za systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nezletilé 

………….., narozené ……….., bytem Bořetice ……, 691 08 Bořetice za období od 

21. 11. 2018 až 13. 6. 2019, 

Hlasování:  

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

Ad 12) schválilo znění Příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP mezi 

Obcí Bořetice, se sídlem Bořetice 39, 691 08 Bořetice, IČ: 283037, a společností 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ: 

47116901, tak, jak byla předložena, schválilo uzavření smlouvy a pověřuje starostu 

podpisem smlouvy – viz. písemná příloha, 

Hlasování:  

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

Ad 13) schválilo znění Příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru investora 

mezi Obcí Bořetice, se sídlem Bořetice 39, 691 08 Bořetice, IČ: 283037, a 

společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 

Praha 5, IČ: 47116901, tak, jak byla předložena, schválilo uzavření smlouvy a 

pověřuje starostu podpisem smlouvy – viz. písemná příloha, 

Hlasování:  

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

Ad 14) schválilo znění Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ mezi Obcí Bořetice, se sídlem 

Bořetice 39, 691 08 Bořetice, IČ: 283037, a sdružením firem ve společnosti pod 

názvem „Sdružení Bořetice“, se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 



Svitavy, (EVT Stavby s.r.o., Svitavy, IČ: 25260766 - první společník a  OHL ŽS, 

a.s., Brno, IČ: 46342796 – druhý společník) tak, jak byla předložena, schválilo 

uzavření smlouvy a pověřilo starostu podpisem smlouvy – viz. písemná příloha, 

Hlasování:  

ANO:  11    členů           Ne:      1   člen   Zdržel se: 0    členů 
 

Ad 15) schválilo Směrnici o inventarizaci v roce 2019 tak, jak byla předložena vč. 

příloh – viz. písemná příloha, 

Hlasování:  

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

 

Ad 17) schválilo poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu Obce Bořetice, se 

sídlem 691 08 Bořetice čp. 39, IČ: 00283037, Svazku obcí Modré hory, se sídlem 

Náměstí 9. května 700/40, IČ: 75127504, ve výši 15.000,-- Kč, 

Hlasování:  

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

 

Ad 18.a) schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice, se sídlem 691 08 

Bořetice čp. 39, IČ: 00283037, Republice Kraví hora, z.s., se sídlem 691 08 Bořetice 

čp. 39, ve výši 100.000,-- Kč a schválilo znění Smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Obce Bořetice č. VPS/01/2019/RKH tak, jak byla předložena, schválilo 

uzavření této smlouvy a pověřilo starostu podpisem této smlouvy – viz. písemná 

příloha, 

Hlasování:  

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

 

Ad 18.b) schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice, se sídlem 691 08 

Bořetice čp. 39, IČ: 00283037, Tenisovému klubu TK Bořetice 2012, z.s., se sídlem 

691 08 Bořetice čp. 39, ve výši 31 000,-- Kč a schválilo znění Smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu Obce Bořetice. VPS/01/2019/Tenis tak, jak byla předložena, 

schválilo uzavření této smlouvy a pověřilo starostu podpisem této smlouvy – viz. 

písemná příloha, 

Hlasování:  

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

 

Ad 19) Rozpočtové opatření č. 5/2019 Obce Bořetice tak, jak bylo předloženo 

celkové zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 141 100,-- Kč, viz. písemná 

příloha, s těmito změnami:  



snížení rezervy § 6409 částka 215 700,--Kč a zvýšení § 2143 Svazek obcí Modré 

hory 15 000,--Kč, § 3744 protipovodňové opatření 36 300,--Kč, § 3113 školní 

jídelna 33 400,--Kč, § 3613 TK 2012 dotace  31 000,--Kč, § 3399  SSRKH dotace 

100 000,--Kč 

Hlasování:  

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

 

Ad 20.a) výkup části pozemku p. č. 136/4, k.ú. Bořetice u Hustopečí, o výměře cca 

50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, za cenu 200,-- Kč za 1 m2 (dle platného ceníku) 

od vlastníka a souhlasí, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem 

pozemků (tzn. poplatek za geometrický plán, poplatek za vydání souhlasu s dělením 

pozemku, poplatek za sepsání kupní smlouvy, ověření podpisů, poplatek za návrh na 

vklad  a daň z nabytí, vznikne-li vlastníkovi daňová povinnost, 

Hlasování:  

ANO:   11  členů             Ne:    0  členů   Zdržel se:  1   člen 

 

Ad 20.b) pověření Finančního výboru Obce Bořetice provedením kontroly 

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

organizace, v roce 2019 a provedením kontroly poskytnutých dotací v roce 2019,    

Hlasování:   

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

Ad 20.c) pověření kontrolního výboru rozborem a vyhodnocením ankety týkající se 

sběru a svozu PDO u podnikajících osob 

Hlasování:   

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

Zastupitelstvo obce Bořetice stáhlo z programu jednání: 

8.c) Projednání prodeje pozemku p.č. 2484/1, o výměře cca 58 m2, k.ú.  

Bořetice u Hustopečí 

 

V Bořeticích dne 11. září 2019  
 

František Petrásek, starosta, v.r.     

Ing. Jiří Michna, místostarosta - omluven 

Václav Petrásek, člen návrhové komise, v.r.                                          

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



 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  18.9.2019 
 

Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: 18.9.2019  
 

Sňato z úřední desky dne: 
 

Sňato z elektronické úřední desky dne: 

 


