Usnesení
z XXI. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice,
které se konalo dne 19. března 2018
Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo:
Ad 2) Členy návrhové komise: Ing. Jaroslav Grůza, Milan Herůfek

Hlasování:
ANO 15 členů

Ne: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

Ověřovatele zápisu: Ing. Marek Polák, JUDr. Jana Zemánková

Hlasování:
ANO 15 členů

Ne: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo:
Ad l.) program jednání tak, jak byl přednesen, viz. písemná příloha
Hlasování:
ANO 15 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 3.) schválilo usnesení následovně: Obec Bořetice uzavřela se
společností EVT Stavby s.r.o. smlouvu o převodu nemovitých věcí ze
dne 16. 5. 2013 a smlouvu o převodu nemovitých věcí ze dne 18. 4.
2014, kdy součástí smluvních ujednání je závazek kupujícího předat
infrastrukturu, veřejné osvětlení a hlavní vodovodní a kanalizační řád,
včetně objektů (šachty, šoupata atd.) spolu s vybudovanou sítí jako
rozvody NN a rozvody plynu, do vlastnictví obce s tím, že tato
infrastruktura může být obci předávána i po jednotlivých ucelených
částech. Tyto smlouvy nejsou z hlediska závazků kupujícího
termínovány, v době od uzavření smluv došlo ke změně záměru řešení
kanalizace v katastrálním území obce Bořetice s cílem snížit množství
vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod
z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a
podzemních vod, což v praxi znamená vybudování oddílného
kanalizačního systému, tedy kanalizace dešťové a kanalizace
splaškové. Zastupitelstvo obce Bořetice pověřuje starostu obce

k projednání dodatku předmětných smluv, kdy tento dodatek bude řešit
akceptaci nového záměru obce ze strany kupujícího a stanovovat časové
termíny plnění závazků vyplývajících z předmětných smluv. A dále
Zastupitelstvo obce Bořetice pověřuje starostu obce prověřením
možnosti použití stávající jednotné kanalizace v lokalitě „Pánské“, k.ú.
Bořetice u Hustopečí, pro napojení na ČOV budovanou obcí.
Hlasování:
ANO: 13 členů
Ne: 1 člen
Zdržel se: 1 člen

V Bořeticích 19. března 2018
otisk úředního razítka

František Petrásek, starosta, v.r.
Ing. Lenka Bukovská, místostarosta, v.r.

……………………………
……………………………

Ing. Jaroslav Grůza, člen návrhové komise , v.r.

……………………………

Milan Herůfek, člen návrhové komise, v.r.

…………………………..

Zveřejněno na úřední desce dne: 23.3.2018
Zveřejněno na elektronické úřední: 23.3.2018
Sňato z úřední desky dne:
Sňato z elektronické úřední desky dne:

