Usnesení
z XX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Bořetice konaného dne 8.3.2018
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Ad 3.) zprávu z jednání Rady obce Bořetice od posledního veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Bořetice
Ad 4.) zprávu o plnění usnesení z posledního veřejného zasedání
Zastupitelstva obce
Ad 12.) informace České asociace odpadového hospodářství – viz.
písemná příloha
Ad. 15.a) rozpočtové patření č. 6/2017 Obce Bořetice, schválené Radou
obce Bořetice dne 29.12.2017 – viz. písemná příloha
Ad. 15.b) rozpočtové patření č. 1/2018 Obce Bořetice, schválené Radou
obce Bořetice dne 6.3.2018 – viz. písemná příloha
Zastupitelstvo zvolilo:
Ad 2.) Návrhovou komisi: Miroslav Náležinský, Ing. Petr Machač
Ověřovatele zápisu: Jan Hempl, Vladimír Langer
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Ad l.) program jednání s těmito navrženými změnami - doplnění bodů:
15.c) Projednání a schválení přijetí dotace od Ministerstva průmyslu a
obchodu v Programu EFEKT 2018
18. a) Kanalizace a ČOV v lokalitě „Pánské“, k.ú. Bořetice u Hustopečí
Ad 7.b) schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2584/1,
o výměře cca 44 m2, k.ú Bořetice u Hustopečí
Ad 8.a.) schválilo prodej části pozemku p.č. KN 2584/1, a to nově
vzniklý pozemek p.č. 2584/96, o výměře 60 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí, za cenu 25,-- Kč za 1m2 , v k.ú
Bořetice u Hustopečí, panu Romanu Bařinovi, Kobylí čp. 659, za
podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
pozemků (tzn. zpracování geometrického plánu, poplatek za souhlas
s dělením pozemku, poplatek za sepsání kupní smlouvy, poplatek za

návrh na vklad, ověření podpisů) a daň z nabytí vznikne-li obci daňová
povinnost.
Ad 8.c) schválilo prodej pozemku p.č. 133/180, k.ú. Bořetice u

Hustopečí, o výměře 124 m2, druh pozemku: ostatní plocha, za cenu
25,-- Kč za 1 m2, panu Doc. Ing. Borisi Gajdošíkovi , trvale bytem:
Milady Horákové 14, Brno, za podmínky, že kupující uhradí veškeré
náklady spojené s převodem pozemku (tzn. zpracování geometrického
plánu, poplatek za souhlas sdělením pozemku, poplatek za zpracování
kupní smlouvy, poplatek za ověření podpisu, poplatek za návrh na
vklad) a daň z nabytí vznikne-li obci daňová povinnost.
Ad 9.) schválilo výkup části pozemku p.č. 4747, díl a, o výměře 33 m2,

druh pozemku: ostatní plocha, za cenu 25 ,-- Kč za 1 m2, k.ú. Bořetice
u Hustopečí, a části pozemku p.č. 4748, díl b, o výměře 25 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, za cenu 25,-- Kč za 1 m2 , v k.ú. Bořetice u
Hustopečí, od pana Romana Bařiny, Kobylí čp. 659, za podmínky, že
kupující Obec Bořetice uhradí náklady spojené s převodem pozemků
(poplatek za sepsání kupní smlouvy, poplatek za návrh na vklad) a daň
z nabytí vznikne-li prodávajícímu daňová povinnost.
Ad 10.a) schválilo zařazení do Změny č. 2 územního plánu obce
Bořetice změnu využití pozemků: p.č. 1502/3, p.č. 1502/5, p.č. 1505/2,
p.č. 1505/28, p.č. 1978/2, p.č. 1978/4, p.č. 1986/257, p.č. 1986/258, p.č.
1986/259, vše v k.ú. Bořetice u Hustopečí, způsob využití po změně:
stavební místa pro rodinné bydlení, žadatelé manželé Eliška a Zdeněk
Tomkovi, Bořetice čp. 314
Ad 10.b.) schválilo zařazení do Změny č. 2 územního plánu obce
Bořetice využití pozemků p.č. 2710, p.č. 2711, p.č. 2712, vše v k.ú.
Bořetice u Hustopečí, způsob využití po změně: stavební místa pro
rodinné bydlení, žadatel Marek Polák, Bořetice čp. 12

Ad 12.) následující usnesení: Zastupitelstvo obce Bořetice projednalo
informaci o riziku navýšených nákladů obce na odpadové hospodářství,
v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech
obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo
obce Bořetice nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o
odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo obce Bořetice zastává názor,
že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou
vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových
evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy.
ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo obce Bořetice vyzývá Svaz
měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily
podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku
potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Ad 13.) schválilo znění Obecně závazné vyhlášky Obce Bořetice č.
1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů včetně Přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 – viz.
písemná příloha.
Ad 14.) schválilo znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Bořetice č. VPS/01/2018/ TJ Sokol, účastníci smlouvy: Obec Bořetice,
se sídlem 691 08 Bořetice čp. 39 a TJ Sokol Bořetice z. s., se sídlem
691 08 Bořetice čp. 39, uzavření a podpis této smlouvy – viz. písemná
příloha.
Ad. 15.c) schválilo přijetí investiční dotace ve výši 1 094 360,-- Kč od
Ministerstva průmyslu a obchodu, Praha ze státního programu na
podporu úspor energie pro rok 2018 – Program EFEKT 2018
Ad 16.) schválilo Rozpočtové opatření obce Bořetice č. 2/2018 na
straně příjmů v celkové výši 1 127 900,-- Kč, snížení financování
v celkové částce 483 000,-- Kč, na straně výdajů v celkové výši
644 900,-- Kč – viz. písemná příloha

Ad 17.) schválilo Inventarizaci za rok 2017 – viz. písemná příloha
Zastupitelstvo obce Bořetice neschválilo:
Ad 7.a) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1630/5, o výměře
cca 110 m2, k.ú Bořetice u Hustopečí
Ad 8.b) prodej části pozemku p.č. 2484/1, druh pozemku: ostatní
plocha, k.ú Bořetice u Hustopečí, zastavěné stavbou šrotovny, prodej
pozemku p.č. 1636/44, druh pozemku: zahrada, o výměře 17 m2, k.ú.
Bořetice u Hustopečí, žádnému z žadatelů
Ad 11.) poskytnutí finančního příspěvku Diakonii ČCE – středisko
Betlém, se sídlem Císařova 394/27, Klobouky u Brna, ve celkové výši
15 000,-- Kč
V Bořeticích 8. března 2018
otisk úředního razítka

František Petrásek, starosta, v.r.

…………………………………

Ing. Lenka Bukovská, místostarosta, v.r.

…………………………………

Miroslav Náležinský, člen návrhové komise, v.r.
Ing. Petr Machač, člen návrhové komise, v.r.

……………………….

………………………........
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