
Zápis z VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice,        

které se konalo 4. prosince 2019 
 

Začátek jednání: 18 00 hodin 

Jednání svolal: starosta obce pan František Petrásek 
 

Přítomni: Milan Herůfek, František Petrásek, Miroslav Náležinský, Václav Petrásek,               

Ing. Lenka Bukovská, Ing. Marek Polák, Ing. Petr Machač, Ing. Jiří Michna, Mgr. Petr 

Zemánek, Bc. Lenka Kuchyňková, Jaroslav Bureš, Václav Surman 

Omluveni: Radomír Újezdský, Ing. Stanislav Novák, Mgr. Radim Šebesta 
 

1.   Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení programu jednání 

- přednesl starosta pan František Petrásek 

Navržený program jednání VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, 

které se bude konat ve středu 4. 12. 2019 

Začátek zasedání je v 18:00 hodin 
 

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. st. 851, o výměře 29 m2, k. ú. 

          Bořetice u Hustopečí 

      b) projednání zveřejnění záměru prodeje 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; 

      c) projednání zveřejnění záměru 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; 

      d) projednání zveřejnění záměru prodeje 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 

8.    Projednání a schválení prodejů pozemků nebo částí pozemků: 

      a) projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 2484/1, a to nově vzniklý 

          pozemek p. č. 2484/6, o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice 

          u Hustopečí 

      b) projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 133/13, o výměře cca 3 m2, k. ú 

          Bořetice u Hustopečí 

      c) projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 2484/1, o výměře cca 130 m2, k.ú. 

          Bořetice u Hustopečí 

      d) projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 1986/267, o výměře cca 520 m2, 

          k. ú. Bořetice u Hustopečí 

9.    Projednání a schválení: 

      a) Pořízení změny č. 2ÚP obce Bořetice 

      b) Zprávy o uplatňování územního plánu Bořetice za uplynulé období 

10. Projednání na schváleních nových obecně závazných vyhlášek: 

      a) projednání a schválení OZV Obce Bořetice č. 2/2019 o místním poplatku ze psa 



      b) projednání a schválení OZV Obce Bořetice č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu 

      c) projednání a schválení OZV Obec Bořetice č. 4/2019 o místním poplatku za 

          pronájem veřejného prostranství 

      d) projednání a schválení OZV Obce Bořetice č. 5/2019 o místním poplatku za provoz 

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

          komunálních odpadů 

11. a) Projednání žádosti organizace DOTYK II, o.p.s., Brno, o poskytnutí veřejné 

          finanční podpory z rozpočtu Obce Bořetice pro rok 2020 

      b) Projednání žádosti organizace Diakonie ČCE – středisko Betlém, Klobouky 

          u Brna, o finanční podporu 

12. Projednání a schválení přijetí dotace na akci „Protipovodňové opatření obce Bořetice“ 

13. a) Projednání Rozpočtového opatření č. 7/2019 Obce Bořetice 

      b) Projednání a schválení zplnomocnění Rady obce Bořetice ke schválení 

           Rozpočtového opatření č. 8/2019 Obce Bořetice 

14. Projednání a schválení Rozpočtu Obce Bořetice na rok 2020 

15. Projednání a schválení Střednědobého rozpočtového výhledu Obce Bořetice na období 

      2021 – 2022 

16. Projednání a schválení plánu práce orgánů Obce Bořetice na rok 2020 

17. Projednání kulturního kalendáře na rok 2020 

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

      128/2000 Sb., v pozdějším znění 

19. Rozprava a různé 

20. Závěr jednání 
 

Starosta pan František Petrásek se dotázal, zda má někdo nějaký návrh doplnění bodu do 

program jednání.  

Žádný člen nevznesl žádný návrh. 

Starosta pan František Petrásek navrhl doplnění bodů: 

12.a) Projednání a schválení výsledku výběrového řízení na akci Protipovodňová opatření 

         obce Bořetice, výběr dodavatele a projednání a schválení smlouvy o dílo 

18.a) Projednání a schválení uzavření DPP s Václavem Petráskem na funkci 

         kronikáře pro rok 2019 

18. b) Projednání a schválení ukončení Příkazní smlouvy č. 2014-M-039 ze dne 9. 7. 2014 

          uzavřené se společností Ratifico s.r.o., Praha a projednání a schválení uzavření nové 

          Příkazní smlouvy se společností Alatere profi s.r.o., Praha 
 

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

obce Bořetice schválilo program jednání VIII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Bořetice, tak jak byl přednesen včetně doplnění bodů: 

12.a) Projednání a schválení výsledku výběrového řízení na akci Protipovodňová opatření 

         obce Bořetice, výběr dodavatele a projednání a schválení smlouvy o dílo 

18.a) Projednání a schválení uzavření DPP s Václavem Petráskem na funkci 

          kronikáře pro rok 2020 

18.b) Projednání a schválení ukončení Příkazní smlouvy č. 2014-M-039 ze dne 9.7.2014 

          uzavřené se společností Ratifico s.r.o., Praha a projednání a schválení uzavření nové 

          Příkazní smlouvy se společností Alatere profi s.r.o., Praha 

Hlasování: 

ANO: 12 členů  Ne: 0 členů   Zdržel se: 0 členů 
 

2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

- přednesl starosta pan František Petrásek 
 



Návrh na členy návrhové komise: Ing. Lenka Bukovská, Ing. Marek Polák 

Hlasování: 

ANO: 12 členů  Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 
 

Návrh na ověřovatele zápisu: Václav Petrásek, Miroslav Náležinský 

Hlasování: 

ANO: 12 členů  Ne: 0 členů   Zdržel se: 0 členů 
 

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

      informace rady 

- přednesl místostarosta Ing. Jiří Michna, viz pásemná příloha 
 

4.   Kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání ZO 

- přednesl Ing. Marek Polák, viz písemná příloha 
 

5.   Zprávy z jednán výborů a komisí 

– pan Jaroslav Bureš, předseda finančního výboru přednesl Zprávu z jednání finančního výboru,    

viz. písemná příloha 

Pan Jaroslav Bureš upozornil na nutnost, že se v obci narodilo docela dost dětí a mělo by se 

začít uvažovat o zvýšení kapacity mateřské školy. 
 

- pan Ing. Marek Polák, předseda kontrolního výboru přednesl Zprávu z jednání kontrolního 

výboru – viz písemná příloha 
 

6.   Interpelace, náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice 

Paní Bc. Lenka Kuchyňková se dotázala, jestli se nějak řešilo zastínění dětského hřiště u Járku 

Odpověděl pan Milan Herůfek, že zastínění se řešilo se a je zpracován i návrh s kalkulací  
 

Paní Bc. Lenka Kuchyňková se dále dotázala, jestli se už nějak řešilo značení v obci. 

Starosta pan František Petrásek odpověděl, že se řeší ve spolupráci s odborem dopravy a 

s firmou Signex. 
 

Paní Bc. Lenka Kuchyňková se dále dotázala na rekonstrukci střechy na budově školy (nová 

budova) 

Odpověděl pan Milan Herůfek, že připraví návrh a předběžný rozpočet. 
 

Pan Václav Surman řekl, že v tomto několikrát nabídl obci spolupráci s vyřizování dotací, 

bohužel obec neprojevila zájem a jedna z dotací by mohla být použita i na rekonstrukci střechy 

ve škole. Dnes byl vydány dotační tituly od MMR a bohužel tam není, co by se dalo pro obec 

použít. 
 

Pan Václav Surman se dotázal na dotaci na hasičku, jestli ji bude obec vracet.  

Pan starosta František Petrásek odpověděl, že obec dotaci v žádném případě vracet nebude a 

nezná ani žádný důvod, proč by se dotace měla vracet, vyúčtování má být předloženo do            

31. 1. 2020. 
 

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

      a) projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. st. 851, o výměře 29 m2, k. ú. 

          Bořetice u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 

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

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

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



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

obce Bořetice schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. st. 851, o výměře 29 m2, druh 

pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Bořetice u Hustopečí. 

Hlasování: 

ANO: 12 členů   Ne: 0 členů          Zdržel se: 0 členů 

 

      b) projednání zveřejnění záměru prodeje 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; 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 

- žadatel: paní……., 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 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. 133/183, 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. 

Hlasování: 

ANO: 12 členů   Ne: 0 členů          Zdržel se: 0 členů 

      c) projednání zveřejnění záměru 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. ……. 
 

Starosta 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. 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. 

Hlasování: 

ANO: 12 členů   Ne: 0 členů             Zdržel se: 0 členů 
 

      d) projednání zveřejnění záměru prodeje 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 

- 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 zveřejnění záměru prodeje 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. 

Hlasování: 

ANO: 12 členů   Ne: 0 členů             Zdržel se: 0 členů 

8.    Projednání a schválení prodejů pozemků nebo částí pozemků: 

      a) projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 2484/1,, a to nově vzniklý 

          pozemek p. č. 2484/6, o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice 

          u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 

- žadatel: manželé ………………………………….. 621 00 Brno 

- jedná se prodej části pozemku p. č. 2484/1, a to nově vzniklý pozemek p. č. 2484/6, o výměře    

  33 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí, druh pozemku: ostatní plocha. Pozemek vznikl 

  dle GP č. 1263-98/2019, který zpracoval Jindřich Šedý, Hostěnická 524, Pozořice 

- pozemek se nachází v ulici za autobusovou zastávkou a těsně navazuje na pozemek p. č. st. 

  1633/35 a 1636/36, které jsou majetkem žadatelů, 

- pozemek bude použit pro výstavbu rodinného domu 

- záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce v době od 1. 7. 2019 do 22. 7. 2019 

- cena dle platného ceníku 200,-- Kč za 1 m2
 

    
 

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

obce Bořetice schválilo prodej části pozemku p. č. 2484/1, a to nově vzniklý pozemek p. č. 

2484/6, o výměře 33 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle 

geometrického plánu č. 1263-98/2019, který zpracoval Jindřich Šedý, za cenu 200,-- Kč za 1 

m2, do SJM kupujícím manželům ……………………….., bytem ……………… Brno, 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 podpisů, poplatek za návrh na vklad) a daň z nabytí, vznikne-li 

obci daňová povinnost. 

Hlasování: 

ANO: 12 členů     Ne: 0 členů            Zdržel se: 0 členů 

      b) projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 133/13, o výměře cca 3 m2, k. ú 

          Bořetice u Hustopečí 

Bod stažen z programu jednání. 
 

      c) projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 2484/1, o výměře cca 130 m2, k.ú. 

Bořetice u Hustopečí 

Bod stažen z programu jednání. 

- vlastníky byl navržen vzájemný prodej 

 

      d) projednání a schválení prodeje části pozemku p. č. 1986/267, o výměře cca 520 m2, 

          k. ú. Bořetice u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 



- žadatelé: manželé ……………………., 691 08 Bořetice čp. …… 

- jedná se prodej části pozemku p. č. 1986/267, a to o prodej nově vzniklého pozemku 

  p. č.1986/288, o výměře 504 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí, druh pozemku: orná půda 

- pozemek se nachází v těsné sousedství rodinného domu čp. 527, ve vlastnictví žadatelů 

- záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce v době od 17. 9. 2019 do 20. 10. 2019 

- cena dle platného ceníku 70,-- Kč za 1 m2
 

 

Pan Jaroslav Bureš se dotázal, jestli zůstane zachovaný přístup k ostatním pozemků. 

Odpověděl starosta pan František Petrásek, že přístup k okolním pozemků zůstane zachován.  
 

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

obce Bořetice schválilo prodej části pozemku p. č. 1986/267, a to nově vzniklý pozemek p. č. 

1986/288, o výměře 504 m2, druh pozemku: orná půda, k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle 

geometrického plánu č. 1282-51/2019, který zpracovala První zeměměřická, a. s., Podivín, za 

cenu 70,-- 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 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: 8 členů     Ne: 1 člen    Zdržel se: 3 členové 
 

9. Projednání a schválení: 

      a) Pořízení změny č. 2ÚP obce Bořetice 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 
 

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

obce Bořetice schválilo podle § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, v platném znění (SZ), žádost obce o pořizování Změny č. 2 územního plánu 

Bořetice podle § 6 odst. 1 písm. c) SZ Městským úřadem Hustopeče, odborem územního 

plánování. 

Hlasování: 

ANO:  12 členů      Ne: 0 členů           Zdržel se: 0 členů 
 

      b) Zprávy o uplatňování územního plánu Bořetice za uplynulé období 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 
 

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

obce Bořetice schválilo podle § 6 odst. 5 písm. e) a dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,                             

o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Zprávu o uplatňování územního plánu 

Bořetice za uplynulé období, která obsahuje Pokyny pro zpracování Změny č. 2 Územního 

plánu Bořetice. 

Hlasování: 

ANO: 11 členů    Ne:0 členů      Zdržel se: 1 člen 

 

10. Projednání na schváleních nových obecně závazných vyhlášek: 

      a) projednání a schválení OZV Obce Bořetice č. 2/2019 o místním poplatku ze psa 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 
 



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

obce Bořetice schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Bořetice č. 2/2019 o místním 

poplatku ze psů tak, jak byla předložena, viz písemná příloha. 

Hlasování: 

ANO: 12 členů        Ne: 0 členů       Zdržel se: 0 členů 
 

      b) projednání a schválení OZV Obce Bořetice č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu 

- přednesl starosta pan František Petrásek a místostarosta Ing. Jiří Michna, viz písemná příloha 

- zvýšení sazby ze 4,-- Kč na 10,-- Kč za 1 lůžko za každý započatý den pobytu, s výjimkou  

  dne jeho počátku  

- poplatek z ubytovací kapacity byl schválen v roce 2007 ve výši 4,-- Kč z lůžka a od této doby  

  nebyl nikdy zvýšen 

- náklady, které měla obec tehdy ve vztahu k cestovnímu ruchu, se mnohonásobně zvýšily, což  

  se může demonstrovat např. na nárůstu nákladů na úklid obce, udržování pořádku a   

  bezpečnosti v obci atd. 
 

Pan Václav Petrásek se dotázal, jestli se poplatky vybrané z pobytu budou vracet zpět do 

Kravihorské republiky. 
 

Pan Václav Surman konstatoval, že opravdu od roku 2007 zvýšení poplatku nebylo 
 

Pan Ing. Jiří Michna řekl, že je nutné, aby bylo provedeno zvýšení poplatku, jelikož finanční i 

nefinanční náklady neustále rostou. 
 

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

obce Bořetice schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Bořetice č. 3/2019, o místním 

poplatku z pobytu tak, jak byla předložena, viz písemná příloha 

Hlasování: 

ANO: 12 členů Ne: 0 členů    Zdržel se: 0 členů 

      c) projednání a schválení OZV Obec Bořetice č. 4/2019 o místním poplatku za 

          pronájem veřejného prostranství 

− přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 
 

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

obce Bořetice schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Bořetice č. 4/2019, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství tak, jak byla předložena včetně přílohy, viz písemná 

příloha, 

Hlasování: 

ANO: 12 členů Ne: 0 členů    Zdržel se: 0 členů 

      d) projednání a schválení OZV Obce Bořetice č. 5/2019 o místním poplatku za provoz 

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

 komunálních odpadů 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 

- sazba poplatku se zatím nemění a zůstává ve stejné výši 500,-- Kč  

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

obce Bořetice schválilo Obecně závaznou vyhlášku Obce Bořetice č. 5/2019, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů včetně přílohy, viz písemná příloha. 

Hlasování: 



ANO: 12 členů Ne: 0 členů    Zdržel se: 0 členů 

Pan Václav Surman řekl, že doplatek obce na svoz PDO začal stoupat až od roku 2014 

Odpověděl, starosta pan František Petrásek od roku 2014 se pomalu začalo platit za vše – platí 

se za svoz plastu i papíru. Na zvýšení se také podílí množství odpadu, který občané vyváží na 

sběrný dvůr.  

11. a) Projednání žádosti organizace DOTYK II, o.p.s., Brno, o poskytnutí veřejné 

          finanční podpory z rozpočtu Obce Bořetice pro rok 2020 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- žadatel: Dotyk II, o.p.s., Vídeňská 11/127, Přízřenice 

- požadovaná výše dotace 18 576,-- Kč 

- účel: na financování sociální služby sociální rehabilitace pro jednoho uživatele z obce 

   Bořetice na rok 2020 
 

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

obce Bořetice neschválilo poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Obce Bořetice se sídlem 691 

08 Bořetice čp. 39 ve výši 18.576,-- Kč žadateli DOTYK II, o. p. s., IČO: 29277817, se sídlem 

Vídeňská 11/127, Přízřenice, 619 00, Brno, na financování sociální služby sociální rehabilitace 

pro jednoho uživatele z obce Bořetice na rok 2020, a to z důvodu, že v současné době se pracuje 

na zajištění koordinovaného, společného a jednotného financování sociálních služeb v ORP 

Hustopeče. Žádost o dotaci na provoz sociální služby tedy doporučujeme přesměrovat na 

sociální odbor Města Hustopeče, které bude za naši obec tuto žádost administrovat a následně 

i vyplácet příspěvek/dotaci. 

Hlasování:  

ANO:12 členů      Ne: 0 členů      Zdržel se: 0 členů  

      b) Projednání žádosti organizace Diakonie ČCE – středisko Betlém, Klobouky 

          u Brna, o finanční podporu 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- žadatel: Diakonie ČCE – středisko BETLÉM, Císařova 394/27, Klobouky u Brna 

- požadovaná výše dotace 10 000,-- Kč 

- účel: poskytování sociální služby 
 

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

Bořetice neschválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice, se sídlem 691 08 Bořetice čp. 

39 ve výši 10.000,-- Kč žadateli Diakonie ČCE – středisko BETLÉM, IČO: 18510949, se 

sídlem Císařova 394/27, 691 72, Klobouky u Brna, na financování potřebných sociálních služeb 

lidem s těžkým zdravotním postižením, a to z důvodu, že v současné době se pracuje na 

zajištění koordinovaného, společného a jednotného financování sociálních služeb v ORP 

Hustopeče. Žádost o dotaci na provoz sociální služby tedy doporučujeme přesměrovat na 

sociální odbor Města Hustopeče, které bude za naši obec tuto žádost administrovat a následně 

i vyplácet příspěvek/dotaci. 

Hlasování: 

ANO: 12 členů    Ne: 0 členů       Zdržel se: 0 členů 

 

 

 



12. Projednání a schválení přijetí dotace na akci „Protipovodňové opatření obce Bořetice“ 

- přednesl starosta pan František Petrásek 

- jedná se o dotaci ve výši 1.413.958,70 Kč z Operačního programu Životní prostředí 201 4-

2020 na akci „Protipovodňová opatření obce Bořetice“ 

 

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

obce Bořetice schválilo přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí, Vršovická 1442/65, 

100 10 Praha 10, ve výši 1.413.958,70 Kč z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 

na akci „Protipovodňová opatření obce Bořetice“ a souhlasí s dokumentem Registrace akce a 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D312040476 vč. přílohy č. 1 – Podmínky pro poskytnutí 

dotace, viz. písemná příloha. 

Hlasování: 

ANO: 12 členů        Ne: 0 členů Zdržel se: 0 členů 
 

12.a) Projednání a schválení výsledku výběrového řízení na akci Protipovodňová opatření 

         obce Bořetice, výběr dodavatele a projednání a schválení smlouvy o dílo 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 

- dva uchazeči: Empemont, s.r.o., Valašské Meziříčí, celková cena bez DPH 1 433 583,-- Kč 

                         Elmik s.r.o., Valašské Meziříčí, celková cena bez DPH 1 450 237,-- Kč 

- vybrána byla společnost Empemont s.r.o., Valašské Meziříčí, celková cena bez DPH 

1 433 583,-- Kč – nejnižší nabídková cena 
 

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

obce Bořetice schválilo na základě Oznámení o výsledku výběru nejvhodnější nabídky ze dne 

8. 11. 2019, viz písemná příloha, výsledek výběrového řízení na akci „Protipovodňová opatření 

obce Bořetice“, schválilo jako dodavatele díla firmu EMPEMONT s. r. o., IČ: 27772179, se 

sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí, za částku 1.433.583,-- Kč bez 

DPH, schválilo znění Smlouvy o dílo, viz písemná příloha, schválilo uzavření Smlouvy o dílo 

a pověřilo starostu podpisem smlouvy, viz. písemná příloha. 

Hlasování: 

ANO: 12 členů        Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 
 

13. a) Projednání Rozpočtového opatření č. 7/2019 Obce Bořetice 

- přednesl starosta pan František Petrásek 

doplnit dotace MV GŘHZS 

nákup lehátek 35 900,-- Kč z 6409 (rezerva) 

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

obce Bořetice schválilo rozpočtové opatření č. 7/2019 Obce Bořetice tak, jak bylo předloženo, 

zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 2.850.600,-- Kč, viz písemná příloha a s těmito 

změnami: v příjmové části přeúčtování položky 4216 org. 5512  - 450 000,--Kč na položku 

4216 úz. 14984 + 450 000,--Kč ve výdajové části zvýšení v paragrafu 3113 položka 5137 částka 

30 500,-- Kč, paragraf 3113 materiál 5139 částka 3700,-- Kč, paragraf 3113 položka 5169 

částka 1 700,-- Kč celkem nákup lehátek do MŠ 35 900,-- Kč, snížení v paragrafu 6409 položka 

5901 o částku 35 900,--Kč. 

Hlasování:  

ANO: 12 členů     Ne: 0 členů   Zdržel se: 0 členů 
 
 

 



      b) Projednání a schválení zplnomocnění Rady obce Bořetice ke schválení 

           Rozpočtového opatření č. 8/2019 Obce Bořetice 

- přednesl starosta pan František Petrásek 
 

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

Bořetice zplnomocnilo Radu obce Bořetice ke schválení Rozpočtového opatření č. 8/2019 Obce 

Bořetice v plném rozsahu s tím, že schválené rozpočtové opatření bude předloženo na dalším 

zasedání Zastupitelstvu obce Bořetice k informaci. 

Hlasování: 

ANO: 12 členů     Ne: 0. členů     Zdržel se: 0 členů 
 

14. Projednání a schválení Rozpočtu Obce Bořetice na rok 2020 

- přednesl starosta pan František Petrásek a Ing. Lucie Dufková, viz písemná příloha  
 

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

obce Bořetice schválilo rozpočet Obce Bořetice na rok 2020, v paragrafové formě, následovně: 

částka na straně příjmů 129.783.000,-- Kč, financování 13.000.000,-- Kč, částka na straně 

výdajů 142.783.000,-- Kč, viz písemná příloha a s těmito změnami: financování 13 000 000,--

Kč oproti návrhu, ve výdajích v paragrafu 3639 zvýšení o 90 000,--Kč, paragraf 6112 snížení 

o 500 000,--Kč, paragraf 6409 v rezervě zůstává částka 19 933 000,--Kč, viz písemná příloha. 

Hlasování:  

ANO: 12 členů     Ne: 0 členů   Zdržel se: 0 členů 
 

15. Projednání a schválení Střednědobého rozpočtového výhledu Obce Bořetice na období 

2021 – 2022 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 
 

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

obce Bořetice schválilo střednědobý výhled rozpočtu Obce Bořetice na období 2021–2022 tak, 

jak byl předložen, viz písemná příloha, vč. doplnění informace: Obec Bořetice schválila přijetí 

dlouhodobého úvěru ve výši 70.000.000,-- Kč na investiční akci „Budování ČOV a kanalizace 

v obci Bořetice, který bude splácet do 25. 9. 2039, viz písemná příloha. 

Hlasování:  

ANO: 12 členů      Ne: 0 členů          Zdržel se: 0 členů 
 

16. Projednání a schválení Plánu práce orgánů Obce Bořetice na rok 2020 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz příloha 

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

obce Bořetice schválilo Plán práce orgánů obce Bořetice na rok 2020, viz písemná příloha. 

Hlasování: 

ANO: 12 členů            Ne: 0 členů   Zdržel se:  0 členů 
 

17. Projednání kulturního kalendáře na rok 2020 

 -přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 

Zastupitelstvo obce Bořetice vzalo na vědomi kulturní kalendář obce Bořetice na rok 2020, viz 

písemná příloha. 
 

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

      128/2000 Sb.,  v pozdějším znění: 

18.a) Projednání a schválení uzavření DPP s Václavem Petráskem na funkci 

       kronikáře pro rok 2020 

- přednesl starosta pan František Petrásek 



- DPP pro pana Václava Petráska, na kronikářské práce, celková výše odměny 24 000,-- Kč 

  bez přepisování do vázané kroniky, pro rok 2020 
 

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

obce Bořetice schválilo uzavření Dohody o provedení práce s panem Václavem Petráskem na 

funkci kronikáře pro rok 2020, celková výše odměny činí 24 000,- Kč/rok, celková výše úvazku 

120 hodin/rok. 

Hlasování:   

ANO: 12 členů        Ne: 0 členů      Zdržel se: 0 členů 
 

18.b) Projednání a schválení ukončení Příkazní smlouvy č. 2014-M-039 ze dne 9.7.2014 

uzavřené se společností Ratifico s.r.o., Praha a projednání a schválení uzavření nové 

Příkazní smlouvy se společností Alatere profi s.r.o., Praha 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 
 

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

obce Bořetice schválilo ukončení Příkazní smlouvy č. 2014-M-039 ze dne 9. 7. 2014 uzavřené 

se společností Ratifico s.r.o., Praha a dále schválilo uzavření Příkazní smlouvy se společností 

Alatere profi s.r.o., na administraci projektu Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice, 

schválilo příkazní smlouvu a pověřilo starostu podpisem smlouvy. Celková cena díla bez DPH 

120 000 + 2 změnové listy zdarma, viz. písemná příloha. 

Hlasování:   
ANO: 11 členů     Ne: 1 členů     Zdržel se: 0 členů 
 

19. Rozprava a různé 

Pan Ing. Petr Machač se dotázal, jestli se nějak řešil zápach v obci. 

Odpověděl starosta pan František Petrásek, že ano, řešil to s odborem životního prostředí 

v Hustopečích. V momentě, kdy to bude zapáchat zavolat ihned na životní prostředí 

 

20. Závěr jednání  v 19:33 hodin 

 
V Bořeticích 4. prosince 2019 

 

Zapsala: Jana Hluchá 

 

František Petrásek, starosta                        

Ing. Jiří Michna, místostarosta                   

Miroslav Náležinský, ověřovatel zápisu    

Václav Petrásek, ověřovatel zápisu            
 

 


