Usnesení
z XII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice
konaného dne 26. 8. 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: paní Lenka Bukovská, pan Jaroslav Bureš
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

(v 18:06 se dostavil člen Zastupitelstva obce Bořetice pan Petr Zemánek)
Ověřovatele zápisu: pan Radim Šebesta, pan Stanislav Novák
Hlasování:
ANO: 14 členů
Ne: 0 členů Zdržel se: 0 členů
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
Ad l) program jednání s navrženými změnami - doplnění bodů:
9.c) projednání a schválení výkupu částí pozemku p.č. 1505/28, p.č. 1505/2, p.č.
1986/258, p.č. 1986/257, vše v k.ú. Bořetice u Hustopečí,
15.b) projednání a schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na akci:
„Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“,
15.c) projednání schválené žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na základě výzvy
Ministerstva financí VPS-223-2-2020 Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury na akci „Obec Bořetice - Obecní byty č. p. 488 - stavební
úpravy, byt č. 4, 7 a 8“ a projednání a schválení povinné spoluúčasti obce při
financování akce,
Hlasování:
ANO: 13 členů

Ne: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

Ad 7.a) schvaluje zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat část pozemku p.č.
2677/2, o výměře 74 m2, druh pozemku: orná půda, k. ú. Bořetice u Hustopečí,
Hlasování:
ANO: 14 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 8.a) schvaluje prodej části pozemku p. č. 4671/1, 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, za cenu 121,-- Kč za 1 m2 , včetně DPH panu ……..,
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 podpisu, poplatek za návrh na vklad) a daň z nabytí, vznikne-li obci
daňová povinnost,
Hlasování:
ANO: 13 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 1 člen
Ad 8.b) schvaluje prodej pozemku p. č. 2584/66, o výměře 7 m 2, druh pozemku:
ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, za cenu 200,-- Kč/m2, panu ………,
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,
Hlasování:
ANO: 14 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 člen
Ad 9.a) schvaluje výkup části pozemku p. č. 4145, a to nově vzniklý pozemek p.
č. 4145/2, o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u
Hustopečí, dle geometrického plánu č. 1294-54/2020, který zpracoval Ing. Daniel
Svoboda, za cenu 100,-- Kč za 1 m2, od prodávajícího pana ……., Bořetice čp.
……, kupující uhradí 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 prodávajícímu daňová povinnost,
Hlasování:
ANO: 13 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 1 členů
Ad 9.b) schvaluje výkup části (ideálních 4/6) pozemků p. č. st. 497/2, druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 84 m2, p. č. st. 830/2, druh
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 93 m2, p. č. 2584/86, druh
pozemku: ostatní plocha, o výměře 28 m2, a p. č. 2584/90, druh pozemku: ostatní
plocha, o výměře 17 m2, vše v k. ú. Bořetice u Hustopečí, za cenu 950,-- Kč/m2
(výše ceny je z důvodu zastavění pozemku stavbami ve vlastnictví Obce
Bořetice), celková cena za všechny části výše uvedených pozemků je stanovena
na 140.600,-- Kč, je od prodávající paní …………, Bavory čp. …………,
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 prodávajícímu daňová povinnost, dále zastupitelstvo

obce schvaluje znění kupní smlouvy (viz příloha), schvaluje uzavření kupní
smlouvy a pověřuje starostu podpisem,
Hlasování:
ANO: 14 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 9.c) schvaluje výkup části pozemků p. č. 1505/28, p. č. 1505/2, p. č. 1986/258
a p. č. 1986/257, a to nově vzniklý pozemek p. č. 1505/2 o výměře 147 m 2, druh
pozemku: orná půda, k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle geometrického plánu č. 129880/2020, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, za cenu 200,--/1 m2 od prodávajících
manželů ………, Bořetice č.p. ……, kupující uhradí 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 prodávajícím daňová
povinnost,
Hlasování:
ANO: 14 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
10.a) schvaluje zařazení žádosti pana ………., Bořetice čp. …., do Změny
územního plánu obce Bořetice č. 2 (viz písemná příloha), jedná se o žádost o
změnu využití ploch na území obce Bořetic, pozemek p. č. 243/17. Pozemek je
v územním plánu v ploše označené OS/Z21 (plochy občanského vybavení, prodej
služby, ubytování a stravování). Záměrem je výstavba malého rodinného vinařství
na pozemku p. č. 243/17. Do OS/Z21 se doplňuje: využití pro drobnou výrobu,
Hlasování:
ANO: 14 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 11) schvaluje zařazení Obce Bořetice do územní působnosti Místní akční
skupiny Hustopečsko pro programové období 2021-2027,
Hlasování:
ANO: 14 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 12) schvaluje Směrnici o inventarizaci v roce 2020 (Směrnice obce Bořetice
č. 2), a to vč. přílohy č. 1 – Plánu inventur, viz písemná příloha) tak, jak byla
předložena
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0 členů

Zdržel se: 0 člen

Ad 14.a) schvaluje 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. 477, ve výši 30.000,-- Kč a schvaluje znění Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice č. VPS/01/2020/tenis tak, jak byla
předložena, schvaluje uzavření této smlouvy a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy – viz písemná příloha,

Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

Ad 15.a) schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 Obce Bořetice tak, jak bylo
předloženo, zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 1 644 200,-- Kč
s těmito změnami:
pol. 1349, Poplatek z pobytu, 21 600,-- Kč
pol. 4111, Jednorázový příspěvek ze SR, 1 617 500,-- Kč
pol. 4111, Dotace na volby, 31 000,-- Kč
pol. 4216, Dotace na bezdrát. rozhlas, -1 414 000,-- Kč
pol. 4216, Dotace na protipov. opatření, 1 296 100,-- Kč
2310 2111, Voda – sklepy, 900,-- Kč
3613 2132, RosaMarket - ukončený nájem, -28 000,-- Kč
3613 2132, Marie Šafaříková - ukonč. nájem, -4 600,-- Kč
Celkem:
1 520 500,-- Kč
Výdaje
3113 5169, MŠ - odvoz fekálií, -34 000,-- Kč
3314 5153, Knihovna – plyn, -5 300,-- Kč
3399 5194, Věcné dary, -1 900,-- Kč
3612 5139, Byty – materiál, -1 000,-- Kč
3612 5909, Vrácení přepl. za vodu, -500,-- Kč
3613 5154, Tenis šatny - E.ON , -1 000,-- Kč
3744 6122, Rozhlas - protipov. opatření, 125 100,-- Kč
3744 6122, Rozhlas - protipov. opatření, 117 900,-- Kč
6171 5169, Pořádková služba , -110 000,-- Kč
6171 5229, Muzejní a vlastivěd.spol., -500,-- Kč
6409 5901, Rezerva, -1 609 300,-- Kč
Celkem:
-1 520 500,-- Kč
-viz písemná příloha
Hlasování:
ANO: 14 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 15.b) schvaluje Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na akci: „Výstavba
kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ vč. přílohy č. 1, spočívající ve změně
podmínek poskytnutí dotace, viz písemná příloha.
Hlasování:
ANO: 14 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 15.c) schvaluje povinnou spoluúčast obce při financování akce „Obec Bořetice
- Obecní byty č. p. 488 - stavební úpravy, byt č. 4, 7 a 8“ ve výši 10 % z celkových
způsobilých výdajů akce, max. do celkové výše 106.421,-- Kč, viz písemná
příloha, a bere na vědomí sdělení o schválení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu

ČR na základě výzvy Ministerstva financí VPS-223-2-2020 Podpora výstavby,
obnovy a provozování komunální infrastruktury na akci „Obec Bořetice - Obecní
byty čp. 488 - stavební úpravy, byt č. 4, 7 a 8“ ve výši 957 785,-- Kč, viz písemná
příloha.
Hlasování:
ANO: 14 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 16.a) schvaluje pověření Finančního výboru Obce Bořetice provedením
kontroly hospodaření v Základní škole a Mateřské škole Bořetice, okres Břeclav,
příspěvková organizace, v roce 2020, a provedením kontroly poskytnutých dotací
v roce 2020.
Hlasování:
ANO: 14 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Zastupitelstvo obce projednalo a bere na vědomí:
Ad 13.a) Závěrečný účet DSO Mikroregion Hustopečsko za rok 2019, vč. příloh,
viz písemná příloha.
Ad 13.b) Závěrečný účet DSO Čistý jihovýchod za rok 2019, vč. příloh, viz
písemná příloha.
Ad 13.c) Závěrečný účet DSO Modré Hory, Velké Pavlovice za rok 2019 vč.
příloh, viz písemná příloha.

V Bořeticích dne 26. srpna 2020

otisk úředního razítka

František Petrásek, starosta, v.r.
Jiří Michna, místostarosta, v.r.
Lenka Bukovská, člen návrhové komise, v.r.
Jaroslav Bureš, člen návrhové komise, v.r.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.9.2020
Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: 1.9.2020
Sňato z úřední desky dne:
Sňato z elektronické úřední desky dne:

