
Zápis z IX. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, které 

 se konalo 26. února 2020 
 

Začátek jednání: 18 00 hodin 

Jednání svolal: starosta obce pan František Petrásek 
 

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

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

Újezdský, Ing. Jiří Michna, Mgr. Petr Zemánek, Bc. Lenka Kuchyňková, Jaroslav Bureš, Ing 

Stanislav Novák, Václav Surman Radomír Újezdský, Ing. Stanislav Novák, Mgr. Radim 

Šebesta 
 

1.   Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení programu jednání 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 
 

Program IX: veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne 26. února 

2020 

1.   Zahájení jednání, kontrola prezence, 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 nebo částí pozemků: 

      a) projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 5258, o výměře 19 m2, druh 

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

      b) projednání zveřejnění záměru  prodeje pozemku p. č. 1494/130, o výměře 1 195 m2, 

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

      c) projednání zveřejnění záměru prodeje pozemků dle geometrického plánu 

          č. 1252-187/2019 a to pozemek p.č. 133/188, o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní 

          plocha, v k.ú. Bořetice; pozemek p.č. st. 1220, o výměře 82 m2, druh 

          pozemku: zastavěná plocha, v k.ú. Bořetice u Hustopečí; p.č. st. 876/2, o výměře 

          22 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, v k.ú. Bořetice u Hustopečí; p.č. st. 1219, 

         o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí; p.č. 

         2584/98, o výměře 55 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

8.   Projednání a schválení prodejů pozemků nebo částí pozemků: 

      a) projednání prodeje pozemku p.č. st. 851, o výměře 29 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      b) projednání prodeje pozemku p.č. 133/13 a to nově vzniklý pozemek 

          p.č. 133/183, o výměře 109 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí, druh 

          pozemku: ostatní plocha; 

      c) projednání prodeje části pozemku p.č. 133/13, a to nově zniklý pozemek p.č. st. 1215, 

          o výměře 59 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Bořetice u 

          Hustopečí; 

      d) projednání prodeje části pozemku p.č. 133/13 a to nověvzniklý pozemek p.č. st. 

          1214, o výměře 51 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Bořetice 

          u Hustopečí 

9.    Projednání a schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb 

     obcí s rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2020 

10.) Projednání a schválení odměn neuvolněným funkcionářům od 1.3.2020 

11.Projednání na schváleních Směrnice č.1/2020 Obce Bořetice o poskytování příspěvků 



      a nepeněžitého plnění zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva Obce 

      Bořetice 

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

         Bořetice dne 30.12/2019 

      b) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1/2020 Obce Bořetice 

13. Projednání Inventarizace za rok 2019 

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

      128/2000 Sb.,  v pozdějším znění 

15. Rozprava a různé 

16. Závěr jednání 
 

Pan Václav Surman navrhl vložení bodu č. 14.a) Projednání a schválení zvýšení pravomoci 

místostarosty 
 

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

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

tak, jak byl přednesen včetně  navrženými změn: 

- doplnění bodů: 

- 7.d) Projednání a schválení Ceníku prodeje 

- 14.a) Projednání a schválení zvýšení pravomoci místostarosty 

Hlasování: 

ANO: 15 členů Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 

2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

- návrh na členy návrhové komise: Radomír Újezdský, Mgr. Petr Zemánek 

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

obce Bořetice zvolilo členy návrhové komise Radomír Újezdský, Mgr. Petr Zemánek 

Hlasování: 

ANO: 15  členů        Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 

- návrh na ověřovatele zápisu: Milan Herůfek, Ing. Stanislav Novák 

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

obce Bořetice zvolilo ověřovateli zápisu: Milan Herůfek, Ing. Stanislav Novák 

Hlasování: 

ANO: 15 členů         Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 

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

      informace rady 

- přednesl místostarosta pan Ing. Jiří Michna, viz písemná příloha 
 

4.   Kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání ZO 

– přednesl předseda kontrolního výboru Ing. Marek Polák, viz písemná příloha 

–  

5.    Zprávy z jednání výborů a komisí 

Pan Jaroslav Bureš přednesl zprávu z jednání finančního výboru (kontrola vyúčtování dotací – 

Myslivecký spolek Bořetice, Tenisová klub Bořetice, Republika Kraví hora, Bořetice, Ing. 

Lenka Bukovská, Bořetice, Rybářský spolek Bořetice, TJ Sokol Bořetice – finanční prostředky 

byly vynaloženy v souladu s účelem dotace), viz písemná příloha 

6. Interpelace, náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice 

Paní Bc. Lenka Kuchyňková vznesla připomínku, že by se v bodě tři mohly číst zajímavé body 

z jednání rady. Dále se vznesla připomínku, že by se mohl všem zastupitelům předložit 

v písemné formě seznam investičních akcí, které se budou v letošním roce provádět 

 



Pan Ing. Jiří Michna seznámil zastupitelstvo s tím, že v letošním roce bude obec podávat žádosti 

o dotaci na vybavení knihovny, na vybavení a činnost hasičů, na úroky z úvěru (úvěr na ČOV),  

na změnu územního plánu. 
 

Pan Mgr. Radim Šebesta se dotázal, jestli se nějak pokračuje v jednání ohledně vysazování 

remízků. 

Pan starosta František Petrásek odpověděl, že místní zemědělské družstvo bude muset 

(povinnost ze zákona) rozdělovat celistvé pozemky, tak by se vysazování provedlo ve 

spolupráci s nimi.  
 

Pan Ing. Jiří Michna dále seznámil všechny přítomné s tím, že ke konci loňského roku byly 

ukončeny 3 nájemní smlouvy na byty na domě čp. 488. Tito nájemci zde byli 20 let. Rada obce 

Bořetice, po jednání na místě samém, se dohodla na tom, že byty musí být zrekonstruovány. 

Zvažuje se také podání žádosti o dotaci. 
 

Pan Václav Surman se dotázal na dokončení stavby nové hasičky. Řekl, že smlouva byla 

uzavřena s dodávkou do konce roku. Dotázal se, jak je to s předáním. 

Starosta pan František Petrásek odpověděl, že předání stavby proběhlo dne 18.12.2019 – 

s nedodělky. Je zde určen přesný termín do kterého musí být vše odstraněno. Po odstranění 

nedodělků se vyplatí zádržné. 

Pan Miroslav Náležinský: jde především o technické problémy. 

Starosta pan František Petrásek řekl, že začátek stavby se opozdil, protože protáhla se přeložka 

CETINU - problém s pozemkem 

Pan Ing. Jiří Michna řekl, že na stavbu je 5letá záruka, některé závady se mohou projevit i 

v průběhu používání.  
 

Pan Václav Surman se dotázal pan Milana Herůfka, jestli je připravený projekt na opravu 

střechy ve škole (nová budova). 

Dále přednesl návrh, že ochoten být nápomocný obci při získávání dotací – seznam dotací viz 

písemná příloha. 
 

Pan Miroslav Náležinský řekl, že na jednání stavební komise byl vytvořen plán akcí na rok 

2020 – střechy, komunikace, údržba a opravy obecních objektů 

 

Pan Milan Herůfek  řekl, že se  musí připravit inženýrské sítě k realizaci zástavby za bytovkou 

u letadla – výstavba rodinných domů Záhumenice – Příhon. 
 

Pan Václav Petrásek řekl, že vloni bylo 120 let hasičů v Bořeticích, v květnu letošního roku 

bude slavnostní svěcení nové hasičky. V roce 2022 bude výročí 800 let od první písemné 

zmínky o naší obci  bylo by proto dobré naplánovat sjezd rodáků a vydat novou knižní publikaci 

o naší obci 
 

Dále pan Václav Petrásek, řekl, že se v minulosti mluvilo o tom, že bude výsadba stromů               

v rasovně za každé narozené dítě, tak by se s tím už mohlo začít.  
  

7. Projednání a schválení zveřejnění záměrů prodejů pozemků nebo částí pozemků: 

- přednesl starosta pan František Petrásek, seznámil přítomné s tím, že komplexní pozemková 

úprava bude možná za 2 – 3 roky.  Chtěl zdůraznit, aby obec neprodávala pozemky mimo obec, 

aby bylo za co měnit při úpravě. 

      a) projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 5258, o výměře 19 m2, druh 

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

– přednesl starosta obce pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- žadatelé: manželé ……………………….., trvale bytem Bořetice čp. …… 



- předmětem žádosti je koupě pozemku p.č. 5258, o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní 

  plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

- pozemek se nachází za domem manželů …….. a navazuje na jejich zahradu a sousedí  

   s pozemkem, na kterém je knihovna 
 

Pan Václav Petrásek upozornil, že pod pozemkem je obecní sklep, bylo by dobré, provést 

kontrolu v jakém je stavu.  
 

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

obce Bořetice schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 5258, o výměře 19 m2, druh 

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

Hlasování: 

ANO: 13 členů      Ne: 0 členů Zdržel se: 2 členové 

      b) projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1494/130, o výměře 1 195 m2, 

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

- přednesl starosta obce pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- žadatel. ……………………………………………………………………………………. 

- předmětem žádosti je koupě pozemku p.č. 1494/130, o výměře 1195 m2, druh pozemku: 

   vinice, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

- pozemek se nachází extravilánu obce, v části Díly k Vrbici, těsně sousedí s pozemkem 

  1494/129, který je ve vlastnictví žadatele 

- pozemek obce je v současné domě nevyužívaný a leží ladem 

 

Pan Mgr. Petr Zemánek řekl, že by pozemek neprodával, ponechal by ho ve vlastnictví obce 

pro případ směny. 

Pan Ing. Jiří Michna upozornil, že tento pozemek chtěl i pan Jambor a obec mu jej neprodala. 

Firma navrhuje také směnu, ale pozemky se neshodují v bonitě ani v rozloze 
 

Pan Václav Surman, řekl, že v této lokalitě už je po komplexní úpravě. 
 

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

obce Bořetice schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 1494/130, o výměře 1195 m2, 

druh pozemku: vinice, k. ú. Bořetice u Hustopečí, 

Hlasování: 

ANO: 6  členů Ne: 8 členů          Zdržel se: 1 členů 
 

      c) projednání zveřejnění záměru prodeje pozemků dle geometrického plánu 

          č. 1252-187/2019 a to pozemek p.č. 133/188, o výměře 26 m2, druh pozemku:ostatní 

          plocha, v k.ú. Bořetice; pozemek p.č. st. 1220, o výměře 82 m2, druh 

          pozemku: zastavěná plocha, v k.ú. Bořetice u Hustopečí; p.č. st. 876/2, o výměře 

          22 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, v k.ú. Bořetice u Hustopečí; p.č. st. 1219, 

         o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí; p.č. 

      2584/98, o výměře 55 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

- přednesl starosta obce pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- žadatel. manželé …………………………, trvale bytem Bořetice čp. 

- předmětem žádosti je koupě pozemků – dořešení pozemků pod stavbou rodinného domu   dle 

geometrického plánu č. 1252-187/2019 a to pozemek p.č. 133/188, o výměře 26 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, v k.ú. Bořetice; pozemek p.č. st. 1220, o výměře 82 m2, druh 

pozemku: zastavěná plocha, v k.ú. Bořetice u Hustopečí; p.č. st. 876/2, o výměře 

22 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, v k.ú. Bořetice u Hustopečí; p.č. st. 1219, 

o výměře 7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí; p.č. 



2584/98, o výměře 55 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

- pozemky se nachází v intravilánu obce, v ulici u vlakového nádraží, jsou částečně zastavěny 

   domem čp. 426, nebo jeho přilehlých prostor, který je ve vlastnictví žadatelů 
 

- návrh snížit výměru pozemku p.č. 133/188, k.ú. Bořetice u Hustopečí 
 

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

obce Bořetice schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 133/13, a to nově vzniklý 

pozemek p. č. 133/188, o výměře 26 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice                       

u Hustopečí, dále části pozemku p. č. 2584/1, a to nově vzniklý pozemek p. č. 2584/98,                  

o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, a nově vzniklý pozemek p.č. st. 1219, o výměře 

7 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, a dále pozemku p. č. st. 876/2 ,  o výměře 22 m2, druh 

pozemku: zastavěná plocha, a dále část pozemku p.č. 133/13 a to nově vzniklý pozemek p.č. st. 

st. 1220, o výměře 82 m2, druh pozemku: zastavěná plocha,  vše v k. ú. Bořetice u Hustopečí, 

dle návrhu geometrického plánu č. 1252-187/2019, který zpracoval Ing. Svoboda. 

Hlasování: 

ANO: 15 členů  Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 

7.d) Projednání a schválení Ceníku prodeje půdy v k.ú. Bořetice u Hustopečí 

- přednesl starosta obce pan František Petrásek, viz příloha 

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

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo Ceník prodeje půdy v k.ú. Bořetice u Hustopečí, který 

bude platný od 1.3.2020 tak, jak byl přednesen viz písemná příloha. 

Hlasování: 

ANO: 15  členů   Ne: 0 členů            Zdržel se: 0 členů 

8.   Projednání a schválení prodejů pozemků nebo částí pozemků: 

      a) projednání prodeje pozemku p.č. st. 851, o výměře 29 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 

- žadatelé ………………………., trvale bytem Bořetice čp. …… 

- jedná se o pozemek p. č. st. 851, o výměře 29 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí 

- pozemek je zastavěn domem čp. 392, který je v SJM  manželů …………………………….. 
 

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

Bořetice schválilo prodej pozemku p. č. st. 851, o výměře 29 m2, druh pozemku: zastavěná 

plocha a nádvoří, k. ú. Bořetice u Hustopečí, za cenu 200,-- Kč za 1 m2, do SJM kupujícím 

manželům ………………………., bytem Bořetice čp. ……, 691 08 Bořetice, 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: 15 členů Ne: 0 členů   Zdržel se: 0 členů 

      b) projednání prodeje pozemku p.č. 133/13 a to nově vzniklý pozemek 

          p.č. 133/183, o výměře 109 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí, druh 

          pozemku: ostatní plocha; 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 

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

- jedná se prodej části pozemku p. č. 133/13, a to nově vzniklý pozemek p. č. 133/183, o výměře 

  109  m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí, druh pozemku: ostatní plocha. Pozemek vznikl dle GP 



  č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav 

- pozemek je využíván jako dvůr a zahrada rodinného domu čp. 92 
 

Starosta obce pan František Petrásek 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, 

Riegrova 60, Břeclav, za cenu 200,-- Kč za 1 m2, kupující paní ………………., bytem Bořetice 

čp. ….., 691 08 Bořetice, za podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem 

pozemku (poplatek za geometrický plán, 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: 15 členů     Ne: 0 členů           Zdržel se: 0 členů 
 

      c) projednání prodeje části pozemku p.č. 133/13, a to nově vzniklý pozemek p.č. st.  

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

          Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 

- žadatel: ……………., Bořetice čp. ….. 

- jedná se prodej části pozemku p. č. 133/13, a to nově vzniklý pozemek p. č. st. 1215, o výměře    

  59 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek vznikl 

  dle GP č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav 

- pozemek je zastavěn garáží žadatele a těsně navazuje na pozemek p. č.1/2 , kde je dvůr a 

  zahrada domu čp. 178 
 

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. st. 

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

dle geometrického plánu č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, 

Břeclav, za cenu 200,-- Kč za 1 m2, kupujícímu panu …………………, bytem Bořetice čp. 

178, 691 08 Bořetice, za podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem 

pozemku (poplatek za geometrický plán, 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: 15 členů      Ne: 0 členů            Zdržel se: 0 členů 

      d) projednání prodeje části pozemku p.č. 133/13 a to nověvzniklý pozemek p.č. st. 

          1214, o výměře 51 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Bořetice 

          u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 

- žadatel: ……………., Bořetice čp. ….. 

- jedná se prodej části pozemku p. č. 133/13, a to nově vzniklý pozemek p. č. st. 1214, o výměře    

  51  m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří. Pozemek vznikl 

  dle GP č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav 

- pozemek je zastavěn rodinným domem žadatele a těsně navazuje na pozemek p. č. st. 633, 

   který je v majetku žadatele 
 



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. st. 1214, 

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

geometrického plánu č. 1230-278/2018, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, Riegrova 60, Břeclav, 

za cenu 200,-- Kč za 1 m2, kupujícímu panu …………………, bytem Bořetice čp. ……, 691 

08 Bořetice, za podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku 

(poplatek za geometrický plán, 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: 15 členů Ne: 0 členů     Zdržel se: 0 členů 

9. Projednání a schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních 

služebobcí s rozšířenou působností Hustopeče pro rok 2020 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 

- smlouva o příspěvku na spolufinancování služeb sítě sociálních služeb 

- roční výše příspěvku na rok 2020 je 66 782,01 Kč 
 

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

obce Bořetice schválilo znění Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb 

mezi Obcí Bořetice, se sídlem Bořetice 39, 691 08 Bořetice, IČ: 00283037, a Městem 

Hustopeče se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče, IČ: 00283193, tak, jak byla 

předložena, souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy – viz písemná 

příloha. 

Hlasování: 

ANO: 15 členů     Ne: 0 členů    Zdržel se: 0 členů 
 

10.) Projednání a schválení odměn neuvolněným funkcionářům od 1.3.2020 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- od 1. 1. 2020 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 338 ze dne 17.12.2019, kterým se mění 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných 

celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. 
  
Odměny Zastupitelstva obce Bořetice, platnost od 1. 1. 2019 2018(stávající): 
 

Funkce Celková měsíční odměna 

Neuvolněný místostarosta obce 

Bořetice 

15 000,-- Kč 

Neuvolněný člen Rady obce 

Bořetice 

 3 000,-- Kč 

Neuvolněný člen Zastupitelstva 

obce Bořetice 

    750,-- Kč 

Předseda komise nebo výboru 1 740,-- Kč 

Člen výboru zastupitelstva, 

komise rady, zvláštního orgánu 

0 

S tím, že při souběhu funkcí náleží odměna pouze jedna, a to ta vyšší. 



- Odměny neuvolněných funkcionářů, výše se bude schvalovat na IX. veřejném zasedání 

dne 26.2.2020: platnost bude od 1. 3. 2020  (dle nařízení vlády č. 338 ze dne  

17.12.2019) 

Funkce Rozpětí v Kč Navrhovaná výše měsíční odměny 

Neuvolněný místostarosta obce 

Bořetice 

0 – 32 501,-- 15 000,-- 

Neuvolněný člen Rady obce 

Bořetice 

0 – 7 223--  3 600,-- 

Neuvolněný člen Zastupitelstva 

obce Bořetice 

0 – 1 805,--     900,-- 

Předseda komise  nebo  výboru 0 – 3 611,--   1 800,-- 

Člen výboru zastupitelstva, 

komise rady, zvláštního orgánu 

0 – 3 010,-- 0 

Při souběhu funkcí se v minulosti schvalovalo, že při souběhu funkcí náleží odměna pouze 

jedna, a to ta vyšší. 

NOVINKA od 1. 1. 2018 

Od. 1. 1. 2018 je nově možné stanovit také souhrnnou odměnu 

Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává souběžně více funkcí, lze mu poskytovat od 

1. ledna 2018 souhrnnou odměnu, avšak maximálně jen za 3 souběžně vykonávané 

funkce, a to za: 

• člena rady, 

• předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu, 

• člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu. 

Jiné funkce (starosta, místostarosta, řadový člen zastupitelstva) do souhrnu nelze 

zahrnout. Nelze tedy již sčítat odměny za výkon funkce „řadového“ člena zastupitelstva 

s jakoukoli další funkcí (všechny částky odměn v příloze nařízení vlády už s tím počítají). 

Stejně tak nelze sčítat odměnu za výkon funkce starosty či místostarosty s jakoukoli jinou 

funkcí. 
 

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

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo neuvolněným funkcionářů za výkon funkce měsíční 

odměny (dle nařízení vlády č. 338 ze dne 17.12.2019) 

v následujících částkách: 
 

Funkce Výše měsíční odměny 

Neuvolněný místostarosta obce 

Bořetice 

15 000,- 

Neuvolněný člen Rady obce 

Bořetice 

3 600,-- 

Neuvolněný člen Zastupitelstva 

obce Bořetice 

  900,-- 

Předseda komise nebo  výboru 1 800 

Člen výboru zastupitelstva, 

komise rady, zvláštního orgánu 

---- 

 

s platností od 1. 3. 2020, s tím, že při souběhu funkcí náleží odměna pouze jedna, a to ta vyšší. 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce, bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 

bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 



Hlasování: 

ANO: 15  členů    Ne: 0 členů     Zdržel se: 0 členů 
 

11. Projednání na schváleních Směrnice č.1/2020 Obce Bořetice o poskytování příspěvků 

      a nepeněžitého plnění zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva Obce 

      Bořetice 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 

- příspěvek na stravné ve výši 60,-- Kč na 1 pracovní den pro všechny zaměstnance v pracovní 

  poměru na dobu určitou i neurčitou a uvolněné členy zastupitelstva obce 

- příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500,-- Kč měsíčně pro zaměstnance v pracovním 

  poměru na dobu neurčitou a uvolněné členy zastupitelstva obce 
 

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

Bořetice schválilo Směrnici č. 1/2020 Obce Bořetice o poskytování příspěvků a nepeněžitého 

plnění zaměstnancům a uvolněným členům zastupitelstva Obce Bořetice tak, jak byla 

předložena viz písemná příloha 

Hlasování: 

ANO: 15 členů Ne: 0 členů     Zdržel se: 0 členů 

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

         Bořetice dne 30.12.2019 

- přednesl starosta obce pan František Petrásek, viz písemná příloha 

- zvýšení na straně příjmů a výdajů v celkové výši 30 895 400,-- Kč 

- Rozpočtové opatření bylo schváleno na 30. jednání Rady obce Bořetice dne 30. prosince 2019 
 

Zastupitelstvo obce Bořetice vzalo na vědomí Rozpočtového opatření č. 8 Obce Bořetice, 

schváleného Radou obce Bořetice dne 30.12.2019. 
 

      b) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1/2020 Obce Bořetice 

- přednesla paní Alena Švástová, viz písemná příloha 
 

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

obce Bořetice schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020 Obce Bořetice tak, jak bylo předloženo, 

zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 15.900,-- Kč, viz písemná příloha  

Hlasování: 

ANO: 15 členů Ne: 0 členů     Zdržel se: 0 členů 

13. Projednání Inventarizace za rok 2019 

- přednesla Jana Hluchá, viz písemná příloha 
 

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

obce Bořetice schválilo výsledky inventarizace podle stavu ke dni 31.12.2019, viz písemná 

příloha. 

ANO: 15 členů       Ne: 0 členů Zdržel se: 0 členů 
 

Pan Václav Surman upozornil, že by už měl některý majek z účtu 042 zařadit do používání.  

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

      128/2000 Sb.,  v pozdějším znění 

14.a) Projednání a schválení zvýšení pravomoci místostarosty 

- přednesl pan Václav Surman 
 



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

schválilo zvýšení pravomoci místostarosty spočívající ve spolupodepisování faktur a příkazů k 

úhradě 

Hlasování:  

ANO: 1 člen      Ne: 13 členů    Zdržel se: 1 člen 

15. Rozprava a různé 

Pan František Petrásek informoval o tom, že dnes odpoledne proběhla schůzka s dodavatelem 

ČOV ohledně přípravy zahájení stavby ČOV.  

 

Pan Radomír Újezdský připomínkoval, aby obec měla připravené nějaké projekty dopředu, aby 

mohla včas reagovat na výzvy o dotace. 

 

Pan Václav Surman opět připomínal, že je nutné řešit situaci mateřské školy a bezbariérového 

zdravotního střediska 

 

Pan Ing. Jiří Michna vznesl návrh, aby se sešli zástupci obce a farnosti ohledně pozemku vedle 

fary. 
 

Pan Ing. Jiří Michna ještě dále upozornil na situaci týkající se špatného parkování v obci. 

Neustále je obec upozorňována na parkování aut na chodnících. 
 

20:07 odchází Václav Petrásek 

 

16. Závěr jednání 

Ve 20:15 hodin ukončil starosta pan František Petrásek jednání zastupitelstva 

 

V Bořeticích 26. února 2020 

 

Zapsala: Jana Hluchá 

 

 

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

 

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

 

Milan Herůfek, ověřovatel zápisu            ………………………………….. 

 

Ing. Stanislav Novák, ověřovatel zápisu  …………………………………… 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 


