Usnesení
z XI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice
konaného dne 28. 5. 2020
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
Zastupitelstvo obce zvolilo:
Ad 2) Návrhovou komisi: Radomír Újezdský, Ing. Petr Machač
Hlasování:
ANO: 10 členů

Ne: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

Ověřovatele zápisu: Miroslav Náležinský, Milan Herůfek
Hlasování:
ANO: 10 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
Ad l) program jednání s navrženými změnami - doplnění bodů:
14.a) Projednání a schválení zakoupení paketovacího lisu na papír a plasty.
Hlasování:
ANO: 10 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 7.b) zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat část pozemku p.č. 4671/1, k.ú.
Bořetice u Hustopečí, a to nově vzniklý pozemek p. č. 4671/3, o výměře 16 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle geometrického plánu č.
1294-54/2020, který zpracoval Ing. Daniel Svoboda,
Hlasování:
ANO: 10 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 7.c) zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat pozemek p. č. 2584/66, o výměře
7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí.
Hlasování:
ANO: 10 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 1 člen
(V18:31 hodin se do zasedací síně dostavila Ing. Lenka Bukovská)
Ad 8.a) prodej pozemku p. č. 5258, o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
k. ú. Bořetice u Hustopečí, 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 sepsání kupní smlouvy,
poplatek za ověření podpisů, poplatek za návrh na vklad) a daň z nabytí, vznikne-li
obci daňová povinnost, Obec Bořetice upozorňuje kupující, že pod pozemkem se
nachází stavba obce – kvelbený sklep
Hlasování:
ANO: 10 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 1 člen
Ad 8.b) schválilo prodej části pozemku p. č. 133/13, a to nově vzniklé pozemky
pozemek p. č. 133/194, o výměře cca 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú.
Bořetice u Hustopečí, za cenu 242,--Kč/m2, a pozemek p.č. 133/195, o výměře cca
9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, za cenu 242,--Kč/m2
dále části pozemku p. č. 2584/1, a to nově vzniklý pozemek p. č. 2584/99, o výměře
55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, za cenu 242,--Kč/m2 a nově vzniklý pozemek
p.č. st. 1236, o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, za cenu 242,--Kč/m2
a dále pozemku p. č. st. 876/2 , o výměře 22 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, za
cenu 242,--Kč/m2 a dále část pozemku p.č. 876/2, a to nově vzniklý pozemek p. č. st.
1237, o výměře 82 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, za cenu 242,--Kč/m2,vše v
k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle návrhu geometrického plánu č. 1300-108/2020, který
zpracoval Ing. Svoboda, do SJM manželům …………….., Bořetice čp. ………, za
podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku
(poplatek za vytvoření geometrického plánu, 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: 11 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 člen
Ad 10) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ mezi Obcí Bořetice, se sídlem
Bořetice čp. 39, 69108 Bořetice, IČ: 00283037 (objednatel), a sdružení firem ve
společnosti pod názvem „Sdružení Bořetice“, se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568
02 Svitavy, zahrnující společnost EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3,
Předměstí, 568 02 Svitavy, IČ: 25260766, a společnost OHL ŽS, a. s., se sídlem
Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 46342796, viz písemná příloha, schválilo
znění dodatku č. 2 a pověřilo starostu podpisem Dodatku č. 2 – viz písemná příloha
Hlasování:
ANO: 11 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Ad 11) schválilo účetní závěrku Obce Bořetice za rok 2019, včetně příloh:
a) Rozvahy,
b) Výkazu zisku a ztráty,
c) Příloh,
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) Zprávy o přezkumu hospodaření,
g) Inventarizační zprávy,
h) Doplňujících informací vyžádaných schvalujícím orgánem. O doplňující
informace, které budou součástí schvalované účetní závěrky požádá
schvalující orgán předem.
Hlasování:
ANO: 11 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 12) Závěrečný účet Obce Bořetice za rok 2019 vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením s výhradou a přijalo toto nápravné opatření ke zjištěnému nedostatku
při přezkoumání hospodaření obce:
Zastupitelstvo Obce Bořetice přijalo systémové nápravné opatření, že v budoucnu
bude obec postupovat v souladu se zákonným předpisem a ukládá starostovi obce
dbát na dodržování § 4 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Na VIII. veřejném zasedání zastupitelstva Obce Bořetice dne
4.12.2019 byl schválen schodkový rozpočet na rok 2020 a schodek byl kryt úvěrem
(Smlouva o úvěru ze dne 24.10.2019).
Hlasování:
ANO: 11 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 14.a) zakoupení paketovacího lisu LSM V5, dle cenové nabídky v rámci
provedeného průzkumu trhu, (viz písemná příloha), za cenu 109.900,-- Kč bez DPH,
resp. 132.979,-- Kč vč. DPH, od společnosti Waste Tec s. r. o., se sídlem Pod Lečí
594, Lipence, 155 31 Praha 5, IČ: 03610691, a pověřuje starostu vyřízením
objednávky.
Hlasování:
ANO: 10 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 1 člen
Ad 14.b) rozpočtové opatření č. 2/2020 Obce Bořetice tak, jak bylo předloženo,
zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 8 840 300,-- Kč s těmito změnami:

zvýšení § 3412 na straně výdajů o částku 90 000,-- Kč, zvýšení § 3612 na straně
výdajů o částku 3 200,-- Kč, zvýšení § 5512 na straně výdajů o částku 15 000,-- Kč,
snížení rezervy o 91 000,-- Kč a zvýšení § 3612 na straně příjmů o částku 1 000,-Kč, zvýšení § 3613 na straně příjmů o částku 16 200,-- Kč -viz písemná příloha
Hlasování:
ANO:11 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Zastupitelstvo obce projednalo a neschvaluje:
Ad 7.a) zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat pozemek p. č. 5219, o výměře
764 m2, druh pozemku: orná půda, k. ú. Bořetice u Hustopečí,
Hlasování:
ANO: 2 členové
Ne: 7 členů
Zdržel se: 1 člen
Ad 13) poskytnutí podpory z rozpočtu Obce Bořetice na provoz Linky bezpečí, z. s.,
ve výši 7.500,-- Kč.
Hlasování:
ANO: 0 členů
Ne: 11 členů
Zdržel se: 0 členů
otisk úředního razítka

V Bořeticích dne 28. května 2020
František Petrásek, starosta, v.r.
Ing. Jiří Michna, místostarosta, v.r.
Radomír Újezdský, člen návrhové komise, v.r.
Ing. Petr Machač, člen návrhové komise, v.r.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.6.2020
Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: 3.6.2020
Sňato z úřední desky dne:
Sňato z elektronické úřední desky dne:

