
Zápis z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, které se 

konalo ve středu 27. února 2019 
 

Začátek jednání je v 18:00 hodin 

Jednání svolal: starosta obce pan František Petrásek 
 

Přítomni: 14 členů: Milan Herůfek, Mgr. Radim Šebesta, František Petrásek, Miroslav 

Náležinský, Václav Petrásek, Ing. Lenka Bukovská, Ing. Marek Polák, Ing. Petr Machač, 

Radomír Újezdský, Ing. Stanislav Novák, Ing. Jiří Michna, Mgr. Petr Zemánek, Bc. Lenka 

Kuchyňková, Jaroslav Bureš 
 

Omluveni:  Václav Surman 
 

1.   Zahájení jednání, kontrola prezence, a schválení programu jednání 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 
 

Program jednání II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, 

které se bude konat ve středu 27. února 2019 

Začátek zasedání je v 18:00 hodin. 
 

1.   Zahájení jednání, kontrola prezence, a schválení programu jednání 

2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3.   Zprávy z jednání Rady obce Bořetice od posledního zasedání a 

      informace rady 

4.   Kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání ZO 

5.   Zprávy z jednání výborů a komisí 

6.   Interpelace, náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice 

7.   Projednání a schválení zveřejnění záměrů prodejů pozemků 

a) projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2933/10, k.ú. Bořetice 

    u Hustopečí 

8.   Projednání a schválení prodeje pozemků: 

      a) projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 1494/130, druh pozemku: vinice,   

           o výměře 1 195 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      b) projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 133/1 a to nově vzniklý pozemek 

           p.č. 133/182, druh pozemku: ostatní  plocha,  o výměře 78 m2, k.ú. Bořetice u 

           Hustopečí 

      c) projednání  a schválení prodeje části pozemku p.č. 133/13,  za domem 

          čp. 448 – nově vzniklý pozemek  st. p.č. 1214, o výměře 51 m2, druh pozemku: 

          zastavěná plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

       d) projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 133/13,  za domem 

          čp. 92,  - nově vzniklý pozemek p.č. 133/183, druh pozemku: ostatní plocha, 

          o výměře 109 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

       e) projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 133/13,  za domem 

          čp. 178 – a to nově vzniklý pozemek p. č. st. 1215, druh pozemku: zastavěná plocha, 

          o výměře 59 m2  k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      f) projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 1986/62, druh pozemku orná půda, 

         o výměře 1216 m2 a pozemku p.č. 1986/118, druh pozemku orná půda, o výměře 

         517 m2, vše v k.ú. Bořetice u Hustopečí 

 9.   Projednání a schválení nového ceníku pro prodej půdy v k.ú. Bořetice u Hustopečí, 

        platnost od 1.3.2019 

10. Projednání a schválení prominutí uhrazení nedoplatku za provoz systému 

      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 



       odpadů – nezletilé dítě umístěné ústavním zařízení 

11.  Projednání a schválení vložení stavby vodovodu do majetku společnosti Vodovody a 

        kanalizace Břeclav, a.s., Břeclav 

12. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Bořetice č. 1/2019, kterou se 

      vydává Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 O místním poplatku za provoz 

      systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

      komunálních odpadů 

13.a) Projednání Rozpočtového opatření č. 8 Obce Bořetice, schváleného Radou obce 

     Bořetice dne 31.12.2019 

      b) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1/2019 Obce Bořetice 

14. Projednání Inventarizace za rok 2018 

15. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č. 

      128/2000 Sb., v pozdějším znění 

16. Rozprava a různé 

17. Závěr jednání 
 

V 18:12 hodin přichází pan Václav Petrásek.  
 

Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 

obce Bořetice schválilo program jednání II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 

tak, jak byl předložen včetně doplnění bodu: 

8.g) Projednání a schválení prodeje pozemků p.č. 133/115 a p.č. 133/116, k.ú. Bořetice u 

Hustopečí 

15.a) Projednání a schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemku a schválení 

bezúplatného převodu pozemku p.č. 1630/18, k.ú. Bořetice u Hustopečí, na Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 

Hlasování:  

ANO:  14  členů   Ne:  0  členů  Zdržel se:  0    členů 

2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

- návrh na členy návrhové komise: pan Jaroslav Bureš, pan Ing. Petr Machač 

Starosta obce pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby členy 

návrhové komise byli zvoleni pan Jaroslav Bureš a pan Ing. Petr Machač. 

Hlasování:   

ANO: 14  členů         Ne: 0 členů                Zdržel se: 0 členů 
                    
- návrh na ověřovatele zápisu: paní Ing. Lenka Bukovská, Mgr. Petr Zemánek 

Starosta obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 

ověřovateli zápisu byli zvoleni paní Ing. Lenka Bukovská a pan Mgr. Petr Zemánek 

Hlasování:   

ANO: 14 členů          Ne: 0 členů                 Zdržel se: 0 členů 
 

3.   Zprávy z jednání Rady obce Bořetice od posledního zasedání a 

      informace rady 

-  viz. písemná příloha 

– starosta obce pan František Petrásek zastupitele informoval, že všechny výpisy 

z jednání rady obce mají všichni zastupitelé nově k dispozici v zabezpečené sekci 

obecního webu, v tomto bodě se tedy budou řešit jen případné dotazy či požadavky na 

upřesnění jednotlivých zastupitelů k jednáním rady obce. 
 

 



 

Paní Bc. Lenka Kuchyňková se dotázala, že v zápise z jednání rady č. 6 byla zmínka o školení 

ohledně dotací, které se mělo konat v Brně, jestli se ho nějaký zástupce obce zúčastnil. 

Starosta pan František Petrásek na dotaz odpověděl, že školení se zúčastnil a s informacemi 

které zde získal, seznámil členy rady. 
 

Pan starosta František Petrásek informoval o přípravě informačního systému obce – směrovky, 

sídla firem. 
 

Paní ……………… vznesla připomínku k provozu na ulici „Hlavní“, k rychlosti s jakou zde 

projíždějí auta. 

Pan Miroslav Náležinský odpověděl, že obec v současné době hledá možnosti, jak upravit 

dopravní značení v obci, a také jak přimět řidiče ke snížení rychlosti v obci (např. zpomalovací 

semafory). 
 

4.   Kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání ZO 

- přednesl Ing. Marek Polák, viz. písemná příloha 

- pan Jaroslav Bureš, předseda finančního výboru – zpráv o provedené kontrole ZŠ a MŠ  

  Bořetice, viz. písemná příloha 
 

5.   Zprávy z jednání výborů a komisí 
 

6.   Interpelace, náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice 
 

7. Projednání a schválení zveřejnění záměrů prodejů pozemků 

a) projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2933/10, k.ú. Bořetice 

    u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- jedná se o prodej pozemku p.č. 2933/10, k.ú. Bořetice u Hustopečí, o výměře 85 m2, druh 

  pozemku: ostatních plocha 

- pozemek se nachází v intravilánu obce Bořetice, sousedí s pozemek p.č. 118/2 a v současné 

  době je využíván jako zahrada 

- žadatel: paní …………………, Bořetice čp. …. (vlastník sousedních nemovitostí) 
 

Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 

obce Bořetice schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 2933/10, o výměře 85 m2, 

druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí 

Hlasování:   

ANO: 14 členů         Ne: 0 členů                Zdržel se: 0 členů 
 

8. Projednání a schválení prodeje pozemků: 

      a) projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 1494/130, druh pozemku: vinice,   

           o výměře 1 195 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- jedná se o prodej pozemku p.č. 1494/130, k.ú. Bořetice u Hustopečí, o výměře 1195 m2, druh 

  pozemku: vinice 

- pozemek se nachází v extravilánu obce Bořetice v trati díly k Vrbici a v současné době je 

  dlouhodobě nevyužívaný 

- žadatel: pan ……………….., Bořetice čp. ………… 

- členové zastupitelstva po delší debatě navrhovali směnu za pozemek pod komunikací u zdi 

nářků v lokalitě Kraví hory; v závěru debaty bylo navrženo bod stáhnout s programu z jednání 

a projednat s žadatelem směnu obecního pozemku za pozemek v jeho vlastnictví 
 

Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 



obce Bořetice schválilo stažení bodu „8.a) projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 

1494/130, druh pozemku: vinice, o výměře 1 195 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí“, z programu 

jednání II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice. 

Hlasování:  

ANO: 14 členů  Ne: 0 členů   Zdržel se: 0 členů 

      b) projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 133/1 a to nově vzniklý pozemek 

           p. č. 133/182, druh pozemku: ostatní plocha,  o výměře 78 m2, k. ú. Bořetice u 

           Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- jedná se o prodej pozemku p. č. 133/182, k. ú. Bořetice u Hustopečí, o výměře 78 m2, druh 

  pozemku: ostatní plocha. Pozemek vznikl oddělením z pozemku p. č. 133/1, k. ú. Bořetice u 

  Hustopečí, geometrický plán č. 1225-23/2018, který zpracovala První zeměměřičská, Podivín 

- pozemek se nachází v intravilánu obce Bořetice v ulici Tálky u kostela 

- žadatel: manželé ……….., Bořetice čp. ………………. 
 

Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 

obce Bořetice schválilo prodej části pozemku p. č. 133/1, a to nově vzniklý pozemek p. č. 

133/182, o výměře 78 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí,  dle 

geometrického plánu č. 1225-23/2018, který zpracovala První Země s.r.o., Podivín, za cenu 

100,- Kč za 1 m2 do SJM kupujícím manželům ……………….., bytem Bořetice čp. ….., za 

podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku (poplatek za 

geometrický plán, poplatek za vydání souhlasu s dělením pozemku, 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  členů 

      c) projednání  a schválení prodeje části pozemku p.č. 133/13,  za domem 

          čp. 448 – nově vzniklý pozemek  p. č. st. 1214, o výměře  51 m2, druh pozemku: 

          zastavěná plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- jedná se o prodej pozemku p. č. st. 1214, k. ú. Bořetice u Hustopečí, o výměře 51 m2, druh 

  pozemku: zastavěná plocha. Pozemek vznikl oddělením z pozemku p. č. 133/13, k. ú. Bořetice   

  u Hustopečí, geometrický plán č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Břeclav 

- pozemek se nachází v intravilánu obce Bořetice v ulici u nádraží, pozemek je zastavěn 

  rodinným domem čp. 448 

- žadatel: pan ……………, Bořetice čp. …….. (vlastník rodinného domu čp. …………..) 
 

Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 

obce Bořetice schválilo prodej části pozemku p. č. 133/13, a to nově vzniklý pozemek st. p. č. 

1214, o výměře 51 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí,  dle 

geometrického plánu č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Břeclav, za cenu 

100,- Kč za 1 m2, panu …………………., bytem Bořetice čp. ……………, za podmínky, že 

kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku (poplatek za geometrický plán, 

poplatek za vydání souhlasu s dělením pozemku, 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  členů 

       

 

 



 

 d) projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 133/13,  za domem 

          čp. 92,  - nově vzniklý pozemek p. č. 133/183, druh pozemku: ostatní plocha, 

          o výměře 109 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- jedná se o prodej pozemku p. č. 133/183, k. ú. Bořetice u Hustopečí, o výměře 109 m2, druh 

  pozemku: ostatní plocha. Pozemek vznikl oddělením z pozemku p. č. 133/13, k. ú. Bořetice   

  u Hustopečí, geometrický plán č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Břeclav 

- pozemek se nachází v intravilánu obce Bořetice v ulici u nádraží, za zahradou rodinného 

  domu čp. 92 

- žadatel: paní ……………….., Bořetice čp. ……. (vlastník rodinného domu čp. ………..a 

zahrady) 
 

Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 

obce Bořetice schválilo prodej části pozemku p. č. 133/13, a to nově vzniklý pozemek  p. č. 

133/183, o výměře 109 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí,  dle 

geometrického plánu č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Břeclav, za cenu 

100,- Kč za 1 m2, paní …………………., bytem Bořetice čp. ……., za podmínky, že kupující 

uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku (poplatek za geometrický plán, poplatek 

za vydání souhlasu s dělením pozemku, 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 členů 

       e) projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 133/13,  za domem 

          čp. 178 – a to nově vzniklý pozemek p. č. st. 1215, druh pozemku: zastavěná plocha, 

          o výměře 59 m2 k. ú. Bořetice u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- jedná se o prodej pozemku p.č. st. 1215, k.ú. Bořetice u Hustopečí, o výměře 59 m2, druh 

  pozemku: zastavěná plocha. Pozemek vznikl oddělením z pozemku p.č. 133/13, k.ú. Bořetice   

  u Hustopečí, geometrický plán č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Břeclav 

- pozemek se nachází v intravilánu obce Bořetice v ulici u nádraží za rodinným domem čp. 178  

   a je zastavěn garáží 

  - žadatel: pan ……………, Bořetice čp. ….. (vlastník rodinného domu čp. ………) 
 

Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 

obce Bořetice schválilo prodej části pozemku p. č. 133/13, a to nově vzniklý pozemek st. p. č. 

1215, o výměře 59 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle 

geometrického plánu č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Břeclav, za cenu 

100,- Kč za 1 m2, panu …………., bytem Bořetice čp. ……….., za podmínky, že kupující 

uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku (poplatek za geometrický plán, poplatek 

za vydání souhlasu s dělením pozemku, 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      členů 

      f) projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 1986/62, druh pozemku orná půda, 

         o výměře 1216 m2 a pozemku p.č. 1986/118, druh pozemku orná půda, o výměře 

         517 m2, vše v k.ú. Bořetice u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- jedná se o prodej pozemků p.č. 1986/62, k.ú. Bořetice u Hustopečí, o výměře 1216 m2, druh 

   pozemku: orná půda a dále p.č. 1986/118, k.ú. Bořetice u Hustopečí, o výměře 517 m2, druh 



   pozemku: orná půda 

 - pozemek se nachází v extravilánu obce Bořetice v trati Kopečky 

 - žadatel: Zemědělské družstvo Bořetice, se sídlem 691 08 Bořetice čp. 445 
 

Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí  s tím, aby Zastupitelstvo 

obce Bořetice schválilo prodej pozemku p. č. 1986/62, o výměře 1 216 m2, druh pozemku: orná 

půda, k. ú Bořetice u Hustopečí, a pozemku p. č. 1986/118, o výměře 517 m2, druh pozemku: 

orná půda, oba za cenu 25,- Kč za 1 m2 kupujícímu Zemědělskému družstvu Bořetice, se sídlem 

Bořetice čp. 445 za podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků 

(poplatek za sepsání kupní smlouvy, poplatek za návrh na vklad) a daň z nabytí, vznikne-li obci 

daňová povinnost; 

Hlasování: 

ANO:   14 členů   Ne:  členů   Zdržel se: členů 

8.g) Projednání a schválení prodeje pozemků p.č. 133/115 a p.č. 133/116, k.ú. Bořetice u 

Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek 

- jedná se o prodej pozemků p.č. 133/115 a p.č. 133/116, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

- pozemky se nachází v ulici „Pode dvorem“ 

- žadatelé: paní …………….., bytem Bořetice čp. …… a pan ………………, bytem Bořetice   

   čp. … 

-dne 21. února 2019 se na místě samém uskutečnila schůzka stavební komise Obce Bořetice a 

žadatelů o koupi.  Bylo zjištěno, že si. p. ………… postavila na hranici pozemku parc.č. 

133/116 zděný plot ze štípaných tvárnic. Dle zjištění vede kolem této hranice dešťová 

kanalizace. Pan ………. oplocení na obecních pozemcích nemá. Stavební komise navrhuje 

prodej těchto pozemků oběma účastníkům tak, aby každý měl polovinu z výměry pozemků 

(viz kat. mapa), a aby pan ……. měl přístup do svého sklepa ze svého pozemku (po 

odkoupení). Stavební komise dále navrhuje zřízení věcného břemene umožňující vstup na 

pozemek (přes pozemek parc. č. 133/116 prochází dešťová kanalizace). 

-   pan starosta František Petrásek řekl, že je nutné, aby si majitelé nechali zpracovat 

geometrický plán, kterým se pozemky rozdělí na poloviny a na základě tohoto geometrického 

plánu bude následně projednán prodej 

Zastupitelstvo obce Bořetice vzalo na vědomí žádosti o prodej pozemků p.č. 133/115 a 133/116, 

k.ú. Bořetice u Hustopečí, a jeden z návrhů je, aby každému ze žadatelů byla odprodána 

polovina každého pozemku a požádalo zájemce paní ………… a pana …………….., aby 

doložili zpracovaný geometrického plán, který předloží Zastupitelstvu obce Bořetice na základě 

kterého Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodne o prodeji pozemků paní ……………… a panu 

…………... 

 9.   Projednání a schválení nového ceníku pro prodej půdy v k.ú. Bořetice u Hustopečí, 

        platnost od 1.3.2019 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- návrh nového ceníku: 

Návrh Ceníku  prodeje půdy v k.ú. Bořetice u Hustopečí, s platností od  1.3.2019 

Cena za 1 m²/Kč Druh pozemku 
 Cena za 1 m2 /Kč 

nový návrh 

25,-- Kč Nezastavěná plocha v prostoru Kraví hory 100,-- 

100,-- Kč Zastavěná plocha v prostoru Kraví hory 200,-- 



100,-- Kč Plocha určená k zastavění v prostoru Kraví hory 200,-- 

25,-- Kč Zemědělské pozemky v extravilánu obce  70,-- 

25,-- Kč Zemědělské pozemky v intravilánu obce  70,-- 

25,-- Kč Ostatní plochy v extravilánu obce 100,-- 

100,-- Kč Ostatní plochy v intravilánu obce             200,-- 

100,-- Kč Zastavěné plochy v intravilánu obce 200,-- 

100,-- Kč 

 

Plocha určená k zastavění dle schváleného 

územního plánu v intravilánu obce 

200,-- 

 

- Ceník, který je v současné době v platnosti byl schválen 22. září 2015. 

Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 

obce Bořetice schválilo následující ceník půdy: 

Ceník prodeje půdy v k.ú. Bořetice u Hustopečí, platný od 1.3.2019 

Druh pozemku  Cena za 1 m2 /Kč 

Nezastavěná plocha v prostoru Kraví hory 100,-- 

Zastavěná plocha v prostoru Kraví hory 200,-- 

Plocha určená k zastavění v prostoru Kraví hory 200,-- 

Zemědělské pozemky v extravilánu obce 70,-- 

Zemědělské pozemky v intravilánu obce 70,-- 

Ostatní plochy v extravilánu obce 100,-- 

Ostatní plochy v intravilánu obce 200,-- 

Zastavěné plochy v intravilánu obce 200,-- 

Plocha určená k zastavění dle schváleného územního plánu v intravilánu 

obce 

200,-- 

 

s tím, že ceník nabyde platnosti od 1.3.2019 

Hlasování: 

ANO:  14  členů   Ne:   0  členů   Zdržel se:  0  členů 

10. Projednání a schválení prominutí uhrazení nedoplatku za provoz systému 

      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

       odpadů – nezletilé dítě umístěné ústavním zařízení 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- jedná se o dluh ve výši 3 650,-- Kč za nezletilou ……………….., která je umístěna    

  od 21.11.2018 v Diagnostickém ústavě pro mládež, dětském domově se školou, středisku 

  výchovné péče a základní škole, Ostrava – Kunčičky; 

- žádost podal ředitel diagnostického ústavu – viz. písemná příloha 

- dlužné poplatky jsou za období od roku 2011 – 2018 
 

Z diskuze zastupitelů vyplynulo, že byť se jedná o dobrý úmysl, případné prominutí by se 

mohlo stát precedentem, mohl by si takto požádat každý, např. i ti, kteří v obci trvale nežijí a 



mají tu pouze trvalé bydliště. Navíc v této chvíli nebyly ještě využity všechny možnosti 

k získání dlužné částky. 
 

Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 

obce Bořetice neschválilo prominutí uhrazení nedoplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nezletilému dítěti 

……………………., umístěné v ústavním zařízení, v celkové výši 3 650,-- Kč. 

Hlasování: 

ANO: 14  členů Ne: 0 členů  Zdržel se:  0 členů 

11.  Projednání a schválení vložení stavby vodovodu do majetku společnosti Vodovody a 

        kanalizace Břeclav, a.s., Břeclav 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- jedná se o převzetí majetku a vložení staveb vodovodu do majetku společnosti Vodovody a  

  kanalizace, a.s. Břeclav 

- prodloužení vodovodu na pozemku p.č. 133/75 – kolaudační souhlas vydaný dne 3.1.2019  

(prodloužení vodovodu ………………) 

- prodloužení vodovodu na pozemcích 1598/152 a 1598/153, kolaudační souhlas vydaný dne 

3.1.2019 (prodloužení vodovodu ……………….) 
 

Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 

obce Bořetice schválilo vložení staveb vodovodu „Prodloužení vodovodu v Bořeticích“ na 

pozemku p. č. 133/75, k. ú. Bořetice u Hustopečí, a „Bořetice prodloužení vodovodu“  na 

pozemcích p.č. 1598/152 a 1598/153, k.ú. Bořetice u Hustopečí, do majetku společnosti 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Břeclav. 

Hlasování: 

ANO:   14  členů   Ne: 0 členů   Zdržel se: 0 členů 

12. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Bořetice č. 1/2019, kterou se 

      vydává Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 O místním poplatku za provoz 

      systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

      komunálních odpadů 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- starosta pan František Petrásek seznámil všechny přítomné s příjmy a výdaji, které vznikly  

  v souvislosti s odstraňování komunálního odpadu:  
Náklady na sběr, svoz a odstraňování netříděného komunálního odpadu za rok 2018 činily celkem   

1.270.063,-- Kč 

Odměna za separaci odpadu za rok 2018 celkem 117 454,-- Kč. 

Vybraná částka od občanů v roce 2018 celkem 598 833,-- Kč. 

Počet poplatníků: 1292 plus 8, celkem 1300 (zahrnuje počet osob s trvalým pobytem na území obce 

plus počet staveb určených nebo sloužících k individuální rekreaci). 

Skutečný náklad na jednu osobu: 977,- Kč (devětsetsedmdesátsedmkorun). 

Skutečný náklad po odečtení odměny za separaci: 887,-- Kč (osmsetosmdesátsedmkorun). 

Obec doplácí na jednoho občana včetně dětí 387,-- Kč.  

Proběhla diskuse ohledně ukládaní odpadů, třídění odpadů a provozu sběrného dvoru. Z diskuze 

vyplynul požadavek zastupitelů obeslat místní podnikatele s žádostí o doložení likvidace 

odpadů z podnikání – předložení smlouvy o likvidaci. 

Starosta pan František Petrásek odpověděl, že dopis napíše a rozešle. 

Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 

obce Bořetice schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Bořetice č. 1/2019, kterou se ruší 



příloha k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 ze dne 8. 3. 2018, a vydává se nová příloha 

k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, viz písemná příloha. 

Hlasování: 

ANO:  14  členů   Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 

13.a) Projednání Rozpočtového opatření č. 8 Obce Bořetice, schváleného Radou obce 

     Bořetice dne 31.12.2018 

- přednesla Ing. Lucie Dufková, viz. písemná příloha 

- Rozpočtové opatření č. 8 Obce Bořetice, které schválila Rada obce Bořetice dne 31. 12. 

2018 na základě zplnomocnění Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 13. 12. 2018, 

zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 2 235 800,-- Kč. 

      b) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1/2019 Obce Bořetice 

- přednesla Ing. Lucie Dufková, viz. písemná příloha 
 

Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 

obce Bořetice schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2019 Obce Bořetice tak, jak bylo předloženo, 

zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 31 600,-- Kč, viz písemná příloha 

Hlasování: 

ANO: 14 členů   Ne:  0 členů   Zdržel se:  0 členů 

14. Projednání Inventarizace za rok 2018 

      - přednesl starosta pan František Petrásek a paní Jana Hluchá, viz. písemná příloha 
     
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 

obce Bořetice schválilo Inventarizaci za rok 2018 tak, jak byla předložena viz. písemná příloha 

Hlasování: 

ANO: 14 členů Ne: 0 členů    Zdržel se: 0   členů 

15. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č. 

      128/2000 Sb., v pozdějším znění 

15.a) Projednání a schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemku a schválení 

bezúplatného převodu pozemku p.č. 1630/18, k.ú. Bořetice u Hustopečí, na Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 

- přednesl starosta pan František Petrásek, starosta 

- 1630/18, k.ú. Bořetice u Hustopečí, pozemek se nachází v ulici Hlavní, vedle prostoru                 

u letadla 
 

Starosta obce Bořetice dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce 

Bořetice schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1630/18, k.ú. Bořetice u 

Hustopečí, na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 

390/42, Nové Město, 128 00 Praha a schválilo bezúplatný převod pozemku p.č. 1630/18, o 

výměře 940 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí. 

Hlasování:  

ANO: 14 členů            Ne: 0 členů     Zdržel se: 0 členů 

16.Rozprava a různé  
Starosta pan František Petrásek informoval všechny přítomné o průběhu prací na přípravě  

výstavby ČOV a nové ulice Příhon. 

Proběhla debata nad seznamem investičních akcí, který vypracovala rada obce a předložila 

zastupitelstvu – viz. písemná příloha. 



 

Pan Miroslav Náležinský navrhl do plánovaných akcí doplnit projekt na vybudování lávky pro 

pěší přes Trkmanku mezi rybníky. 

Pan Ing. Jiří Michna  pozval všechny na akci Ukliďme Bořetice, která se bude konat dne               

6. dubna 2019 v obci Bořetice a jejím okolí.  
 

Pan Mgr. Radim Šebesta přednesl návrh vysazovat na obecních pozemcích aleje a větrolamy. 
 

17. Závěr jednání 

Konec jednání ve 20:00 hodin  

Zapsala: Jana Hluchá 

V Bořeticích 27. února 2019 

 

František Petrásek, starosta                         ……………………………………… 

 

Ing. Jiří Michna, místostarosta                     ……………………………………. 

 

Ing. Lenka Bukovská, ověřovatel zápisu      ……………………………………. 

 

Mgr. Petr Zemánek , ověřovatel zápisu         ……………………………………. 
 

 

 


