
Zápis z mimořádného VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, 

konaného dne 23.10.2019 
Začátek jednání je v 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 (pozdní příchod v 18:10) 
 

Omluveni: Václav Surman  
 

1.  Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 
 

Program jednání mimořádného VII. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice: 

1.  Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 

2.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3.  Projednání a schválení přijetí dlouhodobého úvěru na stavbu „Výstavba 

     ČOV a kanalizace v obci Bořetice“ 

4.  Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 6/2019 

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

     128/2000 Sb.,  v pozdějším znění) 

6.  Rozprava a různé 

7.  Závěr jednání 
 

Pan starosta pan František Petrásek se dotázal, jestli má někdo bod na doplnění. 

Žádný návrh na doplnění do programu jednání nebyl navržen. 
 

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

obce Bořetice schválilo program jednání tak, jak byl přednesen. 

Hlasování: 

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

2.  Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Návrh na členy návrhové komise: Miroslav Náležinský, Bc. Lenka Kuchyňková 
 

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

obce Bořetice zvolilo členy návrhové komise pana Miroslava Náležinského a Bc. Lenku 

Kuchyňkovou 

Hlasování: 

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

Návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Petr Machač, Jaroslav Bureš 
 

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

obce Bořetice zvolilo ověřovateli zápisu pana Ing. Petra Machače a pana Jaroslava Bureše. 

Hlasování: 

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

3.  Projednání a schválení přijetí dlouhodobého úvěru na stavbu „Výstavba 

     ČOV a kanalizace v obci Bořetice“ 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemné přílohy 

- byl doručen návrh Smlouva o úvěru od České spořitelny, a.s a návrh Smlouva o úvěru od 

  Komerční banky, a. s. 

Smlouva o úvěru od České spořitelny (viz písemná příloha): 



- výše úvěru 70 000 000,-- Kč; 

- období čerpání: ode dne uzavření smlouvy do 31. 12. 2021 (včetně), čerpat se dá úvěrová 

částka nebo její část nejdříve v den splnění odkládacích podmínek pro čerpání stanovených ve 

smlouvě 

- čerpání může být jednorázové nebo postupné, převodem přímo na příslušný bankovní účet 

k úhradě dluhu v souladu s účelem úvěru nebo na běžný účet nebo na naši žádost na náš zvláštní 

účet; 

- úroková sazba může být pevná po celou dobu trvání závazku ve výši 1,56 % ročně nebo 

proměnná, v tomto případě bude výše stanovená pro příslušné období její platnosti jako výše 

referenční sazby platné v rozhodný den se zvýšením o marži 0,32% ročně. Období platnosti 

úrokové sazby je pravidelné délka trvá jeden rok; 

- splácení pravidelnými měsíční splátkami, výše splátky 334 930,-- Kč, první splátka                                

31. 1. 2022, poslední splátka 31. 5. 2039 (Den konečné splatnosti) 
 

Smlouva o úvěru od Komerční banky( viz. písemná příloha): 

- výše úvěru 70 000 000,-- Kč (investiční úvěr – municipální v Kč); 

- období čerpání: do 31. 12. 2021 (včetně), nejdříve v den splnění odkládacích podmínek, pokud 

obec nevyčerpá úvěr v této lhůtě, jeho právo na poskytnutí nevyčerpané části úvěru zaniká;  

- čerpání bude postupné; 

- úroková sazba je pevná po celou dobu trvání závazku ve výši 1,55 %  z jistiny úvěru; 

- splácení pravidelnými měsíčními splátkami, výše splátky 328 640,-- Kč, první splátka              

25. 1. 2022, poslední splátka 31. 9. 2039 (Den konečné splatnosti) 
 

Pan starosta František Petrásek seznámil přítomné s obsahem jednotlivých návrhů                            

a následovala diskuse. 
 

Pan Ing. Jiří Michna vysvětlil všem přítomným, jak je to předčasným splacení úvěru KB, a.s., 

- tržní vyrovnání. 
 

V 18:10 hodin se do zasedací síně dostavil Ing. Stanislav Novák. 
 

Starosta pan František Petrásek vyjádřil svůj názor, že on osobně bude hlasovat pro Komerční 

banku, jednání zástupců KB bylo po celou dobu projednávání jednotlivých návrhů vstřícnější, 

sjednali si při přípravě i osobní schůzku za účasti administrátora k vysvětlení některých 

nejasných bodů ohledně výše, dotace od SFŽP a vlastních zdrojů obce a dalšího postupu forma 

splácení. 
 

Mgr. Per Zemánek se dotázal na výši dotace. 

Pan František Petrásek odpověděl, že nyní je výše dotace v částce cca 96 000 000,-- Kč, ale ta 

se asi ještě bude upravovat na základě výsledků výběrového řízení. 
 

Do diskuze se přihlásila také paní Ilona Janglová, která není členkou Zastupitelstva obce 

Bořetice, a řekla, že žádala pana starostu o nahlédnutí do návrhu od Komerční banky ještě před 

jednáním zastupitelstva, její žádosti nebylo vyhověno. Dále vznesla připomínku, že nechápe, 

proč si obec nevybere Českou spořitelnu, když tam je například  mimořádná splátka  zdarma.  
 

Pan starosta odpověděl, že nevidí žádný důvod proč ukazovat nebo seznamovat někoho,  

s nabídkou před vlastním jednáním.  
 

Pan Václav Petrásek se dotázal, jestli je ještě nějaká možnost získat na stavbu ČOV a kanalizace 

další peníze – další dotaci.  



Starosta pan František Petrásek odpověděl, že obec má ještě podanou žádost o dotaci                       

u Jihomoravského kraje, ale ta by byla až v příštím roce. 
 

Pan Jaroslav Bureš řekl, že jeho osobně překvapilo, že návrh smlouvy nepředložila také ČSOB. 
 

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

Bořetice schválilo dlouhodobý bankovní investiční úvěr na stavbu „Výstavba ČOV a kanalizace 

v obci Bořetice“ ve výši 70 000 000,-- Kč, schválilo přijetí bankovního investičního úvěru ve 

výši 70 000 000,-- Kč od Komerční banky a. s., schválilo znění smlouvy o úvěru tak, jak byla 

přednesena, schválilo uzavření smlouvy o úvěru a pověřuje starostu podpisem této smlouvy – 

viz. písemná příloha. 

Hlasování: 

ANO: 10 členů  Ne: 1 člen Zdržel se: 3 členové 
 

4.  Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 6/2019 

- 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 Obce Bořetice č. 6/2019 tak, jak bylo předneseno, 

celkové zvýšení na straně příjmů i výdajů ve výši 266 700,-- Kč. (viz. písemná příloha) 

Hlasování: 

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

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

     128/2000 Sb.,  v pozdějším znění) 
 

6.  Rozprava a různé 

Pan Václav Petrásek se dotázal, kdy bude kolaudace nové hasičské zbrojnice. 

Odpověděl starosta pan František Petrásek, že stavba by měla být podle smlouvy ukončena do 

konce listopadu 2019 a pak proběhne na základě žádosti na stavební úřad kolaudace. 

Pan Ing. Jiří Michna odpověděl, že by chtěli novou hasičskou zbrojnici slavnostně otevřít              

v příštím roce na sv. Floriána. 
 

Pan Radek Újezdský si stěžoval na zápach z bioplynky, v letošním roce je zápach neustále.  

Některé dny se nedá ani větrat. V loňském roce to bylo jen v určitou dobu. 

K panu Újezdskému se připojili i další členové zastupitelstva pan Jaroslav Bureš,                         

pan Ing. Stanislav Novák, pan Ing. Jiří Michna. 
 

Zastupitelé požádali starostu pana Františka Petráska, aby tuto věc projednal s místním 

Zemědělským družstvem a firmou, která zde provozuje bioplynovou stanici. 
 

7.  Závěr jednání 

Konec jednání: 19:30 hodin 

Zapsala: Jana Hluchá    
 

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

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

Ing. Petr Machač, ověřovatel zápisu                       ………………………………….. 
 

Jaroslav Bureš, ověřovatel zápisu                           ………………………………….. 

  

                             

 



 
 

 


