Usnesení
z XXV. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného
dne 6. června 2018
Zastupitelstvo obce Bořetice 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
Ad. 17.a) rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 3/2018, schváleného Radou obce
Bořetice dne 30.4.2018 ve výši 11 800,-- Kč na straně příjmů i výdajů
Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo:
Ad 2.) Návrhovou komisi: Jaroslav Bureš, Miroslav Náležinský
Ověřovatele zápisu: Jan Hempl, Ing. Libor Popovský
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo:
Ad l) program jednání s navrženými změnami - doplnění bodů:
18.a) Projednání a schválení počtu členů Zastupitelstva obce Bořetice a počtu členů
Rady obce Bořetice pro volební období 2018 – 2022
19.a) Projednání a schválení Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č.
13011451 se společností E.ON Distribuce, a.s.
Ad 7.a.) zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat pozemky p.č. 133/115, o výměře
38 m2, a p.č. 133/116, o výměře 78 m2, oba v k.ú Bořetice u Hustopečí
Hlasování:
ANO: 13 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 8.a.) odprodat část pozemku p.č. 2584/1, o výměře cca 44 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí, za cenu 100,-- Kč za 1 m2, do SJM
kupujícím manželům …………., za podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady
spojené s převodem pozemku (tzn. vyhotovení geometrického plánu, poplatek za
vydání souhlasu s dělením pozemku, poplatek za sepsání kupní smlouvy, poplatek
za návrh na vklad, poplatek za ověření podpisů) a daň z nabytí vznikne-li obci
daňová povinnost.
Hlasování:
ANO: 13 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Ad 9.) revokaci usnesení z XX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice ze
dne 8.3.2018, k bodu č. 9. Původní znění usnesení: „Zastupitelstvo obce Bořetice
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 ………………………….., 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.“ se nahrazuje usnesením následujícího znění:
„Zastupitelstvo obce Bořetice 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 manželů
…………………, 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.
Hlasování:
ANO: 13 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 10.) výkup pozemku p.č. 2584/85, o výměře 194 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí,
od paní……………….., za cenu 150,-- Kč za 1 m2 za podmínky, že kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem pozemku (tzn. poplatek za sepsání kupní
smlouvy, poplatek za návrh na vklad, poplatek za ověření podpisu) a daň z nabytí
vznikne-li prodávající daňová povinnost.
Hlasování:
ANO: 13 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 11.) realizaci výstavby rodinných domů v lokalitě Záhumenice - Příhon, k.ú.
Bořetice u Hustopečí, a rozhodlo realizovat výstavbu dle předloženého návrhu studie
ve variantě č. 3 a dále rozhodlo zadat zpracování projektové dokumentace ve stupni
DUR a DSP na akci „Obec Bořetice – infrastruktura“ firmě AQUA CENTRUM
Břeclav, s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav, ceně 500 000,-- Kč bez DPH dle
předložené cenové nabídky – viz. písemná příloha.
Hlasování:
ANO: 13 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Ad 11.a.) revokaci usnesení z XXII. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce
Bořetice ze dne 11. dubna 2018 k bodu č. 3 původní znění:
„Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s vybudování splaškové kanalizace, jejíž
projektovou dokumentaci a výstavbu provede firma GROUND LINE s.r.o., Svitavy,
na vlastní náklady. Dále Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s podáním žádosti o
vydání změny stavebního povolení a se změnou stavebního povolení a se změnou
kolaudace, aby původní jednotná kanalizační síť na pozemcích ve vlastnictví firmy
GROUND LINE, s.r.o., Svitavy, sloužila pouze pro odvod dešťových vod.“
a nahrazuje ho usnesením následujícího znění: „Zastupitelstvo obce Bořetice na
základě posouzení všech předložených návrhů souhlasí s tím, aby investor dokončil
stavbu včetně plynofikace podle platného stavebního povolení a územního
rozhodnutí.“
Hlasování:
ANO: 10 členů
Ne: 1 člen
Zdržel se: 1 člen
Ad 12. ) Plán rozvoje sportu Obce Bořetice na období 2018 – 2025 dle předložené
dokumentace, viz. písemná příloha.
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 13.) hospodářský výsledek za rok 2017 Základní školy a Mateřské školy Bořetice,
okres Břeclav, příspěvkové organizace, Bořetice čp. 112, ve výši + 58 062,97 Kč.
Zastupitelstvo obce Bořetice dále schválilo převést částku 10 000,-- Kč do Fondu
odměn a částku 48 062,97 Kč převést do Rezervního fondu.
Hlasování:
ANO: 11 členů
Ne: 1 člen
Zdržel se: 0 členů
Ad 14.) účetní uzávěrku Obce Bořetice za rok 2017 včetně příloh:
a) Rozvahy
b) Výkaz zisku a ztráty
c) Přílohy
d) Roční zprávy o provedení finanční kontroly
e) Zprávy veřejnosprávní kontroly přijaté dotace, v případě, že tato je k datu
schválení účetní závěrky k dispozicí
f) Zpráva z přezkumu hospodaření
g) Inventarizační zprávu
h) Doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. O doplňující
informace, které budou součástí schvalované účetní závěrky pořádá
schvalující orgán předem.
Hlasování:

ANO: 12 členů

Ne: 0 členů

Zdržel se: 0 členů

Ad 15.) závěrečný účet Obce Bořetice za rok 2017 vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením s výhradou a přijalo tato nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům
při přezkoumání hospodaření obce: Zastupitelstvo obce Bořetice ukládá starostovi
obce, dbát na dodržování postupu dle platných právní předpisů při uzavírání
veřejnoprávních smluv k dotacím z rozpočtu Obce Bořetice, a dále ukládá starostovi
obce, dbát na dodržování ustanovením § 102 odst. 2 písm.) p, o obcích, kdy je radě
obce vyhrazena pravomoc schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové
organizace sestavenou k rozvahovému dni.
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 16.) poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice Římskokatolické farnosti
Bořetice, Bořetice čp. 188, 691 08 Bořetice, ve výši 150.000,-- Kč na opravu varhan
a ozvučení v kostele sv. Anny v Bořeticích, dále schválilo znění smlouvy, uzavření
smlouvy a podpis smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice
Římskokatolické farnosti Bořetice, Bořetice čp. 188, 691 08 Bořetice.
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 17.b.) rozpočtové opatření č. 4/2018 Obce Bořetice zvýšení na straně příjmů a
výdajů v celkové výši 230 000,-- Kč na straně příjmů i výdajů. Dále z rezervy bude
převedena do výdajů částka ve výši Kč 150 000,-- (dotace Římskokatolické farnosti
Bořetice) a finanční částka ve výši Kč 300 000,-- (přeložka VN „Příhon)
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad 18.a) počet členů Zastupitelstva obce Bořetice a počet členů Rady obce Bořetice
pro volební období 2018 – 2022 následovně: 15 členů Zastupitelstva obce Bořetice
a z toho 5 členů Rady obce Bořetice
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Ad. 19.a) schválilo znění smlouvy, uzavření smlouvy a podpis smlouvy „Smlouvy o
přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13011451“, účastníci smlouvy se Obec
Bořetice, se sídlem 691 08 Bořetice čp.39 a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.
Gerstnera 2151/6, České Budějovice.
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

V Bořeticích 6. června 2018
otisk úředního razítka

František Petrásek, starosta, v.r.
Ing. Lenka Bukovská, místostarosta, v.r.
Jaroslav Bureš, člen návrhové komise, v.r.
Miroslav Náležinský, člen návrhové komise, v.r.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.6.2018
Vyvěšeno na internetové úřední desce dne: 11.6.2018
Sňato z úřední desky dne:
Sňato z elektronické úřední desky dne:

