Usnesení
ze VIII. Zasedání zastupitelstva Obce Bořetice
konaného dne 18. 12. 2007

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí:
Ad 3) zprávu z jednání rady Obce Bořetice od posledního zasedání a
informace rady
Zastupitelstvo zvolilo:
Ad 2) Návrhovou komisi ve složení: Ing. Petr Machač, František Petrásek
Ověřovatele zápisu: Zdeňka Marešová, Ing. Stanislav Novák

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Ad 6) zveřejnění záměru prodeje pozemku – p.č. 4401a p.č. 4402, 133/73
Prodej pozemků:
p.č. 4260/2, k.ú. Bořetice – Štěpánce Kadlecové a pozemku p.č. 4412, k.ú.
Bořetice – část o výměře cca 30 m2 Oldřichu Sadílkovi, s tím, že pan
Sadílek geometrický plán nechá zpracovat za přítomnosti člena rady Obce,
vše za ceny podle schválených pravidel a s podmínkou, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitostí,
pokud vznikne Obci Bořetice daňová povinnost.

Ad 7a) stanovy Dobrovolného svazku obcí Modré hory – viz. příloha
7b) stanovy sdružení obcí „Místní akční skupina Hustopečsko,o.s. a
vstup obce Bořetice do tohoto sdružení – viz. příloha

ad 8) Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí stanoviska dotčených
orgánů, organizací a sousedních obcí a krajského úřadu k projednávání a
připomínkování návrhu zadání změny č. 2 ÚPO Bořetice. Zastupitelstvo
obce Bořetice schvaluje připomínkovaný návrh Zadání změny č. 2 ÚPO
Bořetice včetně důvodové zprávy o pořízení a projednání, a to v rozsahu, jak
je uvedeno v příloze s těmito připomínkami:
vyřadit změnu č. 2.2 Návrh Rs – vinné sklepy, s přípustnou výstavbou i
ubytovacího zařízení
vyřadit změnu č. 2.9 Návrh ploch Vp – ploch výroby průmyslové.

ad 9) Rozpočtové provizorium obce na leden 2008 takto:
Ve smyslu ust. § 13 z.č. 250/2000 Sb. v plat. znění, do doby schválení
rozpočtu na rok 2008, tj. nejpozději do 30.1. 2008 bude obec hradit běžnými
příjmy roku pouze běžné výdaje na správu a provoz obce a obecního úřadu
ve výši maximálně 1/12 rozpočtu minulého roku a bude hradit měsíční
splátku leasingu.
Ad 10) Rozhodlo zmocnit radu obce ke schválení a provedení rozpočtového
opatření v plném rozsahu od 18.12.-31.12. 2007, a to z důvodů časové tísně
na konci rozpočtového období a jeho následné předložení nejbližšímu
zastupitelstvu v roce 2008.

V Bořeticích 18. 12. 2007
Václav Surman, starosta

…………………………………

JUDr. Jana Zemánková, místostarosta

………………………………..

Ing. Petr Machač, člen návrhové komise

………………………………..

František Petrásek, člen návrhové komise

………………………………..

