Zápis z V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne
19. června 2019
Začátek jednání je v 18:00 hodin
Jednání svolal: starosta obce pan František Petrásek
Přítomni: 10 členů: Milan Herůfek, František Petrásek, Miroslav Náležinský, Václav
Petrásek, Ing. Lenka Bukovská, Ing. Marek Polák, Radomír Újezdský, Mgr. Petr Zemánek,
Bc. Lenka Kuchyňková,
Omluveni: Ing. Jiří Michna, Petr Machač, Jaroslav Bureš
Lenka Kuchyňková příchod 18:08, Václav Surman příchod 18:10

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
Program jednání V. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice,
které se bude konat ve středu 19. června 2019
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 komisí a výborů
6. Interpelace, náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice
7. Projednání a schválení zveřejnění záměrů prodeje pozemků:
a) Projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p. č. 133/13
b.) Projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p. č. 133/13
c) Projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p. č. 2484/1, k. ú. Bořetice u Hustopečí
8. Projednání a schválení prodeje částí pozemků:
a) Projednání prodeje části pozemku p. č. 133/13, k. ú. Bořetice
u Hustopečí
b) Projednání prodeje části pozemku p. č. 133/13, k. ú. Bořetice
u Hustopečí
9. Projednání a schválení účetní závěrky Obce Bořetice za rok 2018
10. Projednání a schválení Závěrečného účtu Obce Bořetice za rok 2018
11. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice:
a) Projednání žádosti o poskytnutí dotace Linka bezpečí, Praha
b) Projednání žádosti o poskytnutí dotace Myslivecký spolek Bořetice,
Bořetice čp. 498
12. a) Projednání Rozpočtového opatření č. 4/2019
13. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č.
128/2000 Sb., v pozdějším znění
14. Rozprava a různé
15. Závěr jednání
Starosta pan František Petrásek se dotázal, zda má někdo návrh na doplnění bodu do
programu jednání.

Nikdo se nepřihlásil.
Starosta pan František Petrásek navrhl doplnění bodu 12.b) Projednání Rozpočtového
opatření č. 3/2019, schváleného Radou obce Bořetice dne 14.5.2019
Starosta Obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo program jednání tak, jak byl přednesen včetně doplnění
bodu 12.b) Projednání Rozpočtového opatření č. 3/2019, schváleného Radou obce Bořetice
dne 14.5.2019
Hlasování:
ANO: 10 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
- návrh na členy návrhové komise: Mgr. Radim Šebesta, pan Milan Herůfek
Starosta Obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo členy návrhové komise pana Mgr. Radima Šebestu a pana
Milana Herůfka.
Hlasování:
ANO: 10 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
- návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Stanislav Novák, Mgr. Petr Zemánek
Starosta Obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo ověřovateli zápisu pana Ing. Stanislava Nováka a Mgr.
Petra Zemánka
Hlasování:
ANO: 10 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
3. Zprávy z jednání Rady obce Bořetice od posledního zasedání a
informace rady
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
4. Kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání ZO
– přednesl pan Ing. Marek Polák, předseda kontrolního výboru, viz. písemná příloha
18:08 přichází Lenka Kuchyňková
5. Zprávy z jednání komisí a výborů
- žádné nebyly předneseny
6. Interpelace, náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice
Pan Václav Petrásek vyslovil požadavek, aby se nechala zpracovat zpráva o MŠ – kapacita,
volné místa atd. od nezávislé osoby
V 18:10 hodin přichází pan Václav Surman
Pan Václav Surman opět upozornil na špatné zalévání zelených pásů, špatné ošetření stromů
v alejích a upozornil také, že někde dokonce stromky i chybí
Pan Václav Surman dále upozornil, aby se přestavba budovy mateřské školy a přemístění
zdravotního střediska nemíchaly dohromady, jde o dvě různé akce. Přemístění zdravotního
střediska by mělo být provedeno co nejdříve, aby se všem umožnilo důstojné ošetření – zajištění
bezbariérového přístupu.

Pan Václav Surman se opět zabýval veřejným osvětlením a nasvícením přechodů. Uvedl, že
pan Náležinský lže, co se týká budování veřejného osvětlení v obci. Je chybně instalováno
osvětlení na přechodech – nesplňuje normu. Vyměnily se zde světla a ta neodpovídají normě,
je třeba sjednat nápravu, dokud je to v záruce.
Pan Miroslav Náležinský řekl, že to co tam bylo, tam zůstalo, pouze se vyměnily světla.
Pan Václav Surman řekl, že předá adresu na kontrolu a požádám o pozvání kontroly
7. Projednání a schválení zveřejnění záměrů prodeje pozemků:
a) Projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p.č. 133/13
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- jedná se o prodej části pozemku p. č.133/13, o výměře 17 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí,
v ulici „Chalúpky“
- žadatel: paní ……………., bytem Bořetice čp. …………
- pozemek se nachází za pozemkem ve vlastnictví žadatelky a žadatelka má na tomto pozemku
postavenou garáž
- na výkup části pozemku byl zpracován Geometrický plán č. 1244-111/2019, který zpracoval
Ing. Jan Hlávka, Břeclav
- Geometrickým pláne č. 1244-111/2019 byl vytvořen nový pozemek p. č. 133/189, o výměře
17 m2
Starosta Obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat část
pozemku p. č. 133/13, a to nově vzniklý pozemek p. č. 133/189, o výměře 17 m2, druh pozemku:
ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle geometrického plánu č. 1244-111/2019, který
zpracoval Ing. Jan Hlávka, Břeclav
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
b.) Projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 133/13, k. ú.
Bořetice u Hustopečí
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- jedná se o prodej části pozemku p. č.133/13, o výměře 94 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí,
který se nachází za domem v ulici „Pode dvorem“ na levé straně, směrem na Němčičky
- žadatel: manželé ………….., bytem Bořetice čp. …..
- pozemek se nachází za pozemkem ve vlastnictví žadatelů
- na výkup části pozemku byl zpracován Geometrický plán č. 1244-111/2019, který zpracoval
Ing. Jan Hlávka, Břeclav
- Geometrickým pláne č. 1244-111/2019 byl vytvořen nový pozemek p. č. 133/186, o výměře
94 m2
Starosta obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválil zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat část pozemku
p. č. 133/13, a to nově vzniklý pozemek p. č. 133/186, o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle geometrického plánu č. 1244-111/2019, který zpracoval
Ing. Jan Hlávka, Břeclav.
Hlasování:
ANO:12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

c) Projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2484/1, k.ú.
Bořetice u Hustopečí
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- jedná se o prodej části pozemku p. č .2484/1, o výměře 58 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí,
který se nachází v ulici u šrotovny
- žadatel: manželé ……………….., bytem Aloise Havla č. …., Brno
– pozemek se nachází mezi místní komunikací a pozemky p. č. 1636/36 a 1636/11, které
jsou ve vlastnictví rodičů paní ……..
Starosta obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat část
pozemku p. č. 2484/1, o výměře cca 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice
u Hustopečí,
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
8. Projednání a schválení prodeje částí pozemků:
a) Projednání prodeje části pozemku p.č. 133/13, k.ú. Bořetice
u Hustopečí
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- jedná se o prodej části pozemku p. č .133/13, o výměře 91 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí,
který se nachází za domem v ulici „U nádraží“ na levé straně, směrem na Němčičky
- žadatel: manželé ……………….., bytem Bořetice čp. …..
- pozemek se nachází za pozemkem ve vlastnictví žadatelů
- na výkup části pozemku byl zpracován Geometrický plán č. 1244-111/2019, který zpracoval
Ing. Jan Hlávka, Břeclav
- Geometrickým pláne č. 1244-111/2019 byl vytvořen nový pozemek p. č. 133/184, o výměře
91 m2
- záměr Obce Bořetice odprodat část pozemku byl zveřejněn v době od 3. 5. 2019 do
19. 5. 2019
Starosta Obce Bořetice 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. 133/184, o výměře 91 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice
u Hustopečí, dle geometrického plánu č. 1244-111/2019, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, za
cenu 200,-- 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 sepsání kupní
smlouvy, poplatek za ověření podpisu, 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 prodeje části pozemku p.č. 133/13, k.ú. Bořetice
u Hustopečí
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- jedná se o prodej části pozemku p. č. 133/13, o výměře 14 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí,
který se nachází za domem v ulici „U nádraží“ na levé straně, směrem na Němčičky
- žadatelé: ………………….., bytem Bořetice čp. ….
- pozemek se nachází za pozemkem ve vlastnictví žadatelů
- na výkup části pozemku byl zpracován Geometrický plán č. 1244-111/2019, který zpracoval
Ing. Jan Hlávka, Břeclav

- Geometrickým pláne č. 1244-111/2019 byl vytvořen nový pozemek p. č. 133/185, o výměře
14 m2
- záměr Obce Bořetice odprodat část pozemku byl zveřejněn v době od 3. 5. 2019 do
19. 5. 2019
Starosta Obce Bořetice 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. 133/185, o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice
u Hustopečí, dle geometrického plánu č. 1244-111/2019, který zpracoval Ing. Jan Hlávka, za
cenu 200,-- 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 sepsání kupní
smlouvy, poplatek za ověření podpisu, 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
9. Projednání a schválení účetní závěrky Obce Bořetice za rok 2018
- přednesla Ing. Lucie Dufková, viz. písemná příloha
Starosta obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo účetní závěrku Obce Bořetice za rok 2018
včetně příloh:
a) Rozvahy
b) Výkaz zisku a ztráty
c) Přílohy
d) Roční zprávy o provedení finanční kontroly
e) Zprávy veřejnosprávní kontroly přijaté dotace, v případě, že tato je k datu schválení
účetní závěrky k dispozicí
f) Zpráva z přezkumu hospodaření
g) Inventarizační zprávu
h) Doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem. O doplňující informace, které
budou součástí schvalované účetní závěrky požádá schvalující orgán předem.
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
10. Projednání a schválení Závěrečného účtu Obce Bořetice za rok 2018
- přednesla Ing. Lucie Dufková, viz. písemná příloha
Starosta obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo Závěrečný účet Obce Bořetice za rok 2018 vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijalo tato nápravná opatření ke zjištěným
nedostatkům při přezkoumání hospodaření obce: Zastupitelstvo obce Bořetice ukládá starostovi
obce:
a. dbát na dodržování ustanovením § 102 odst. 2 písm. p) zákona č. 250/2000 Sb.,
o obcích, kdy je radě obce vyhrazena pravomoc schvalovat účetní závěrku obcí
zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni a schvalovat
hospodářský výsledek,
b. dbát na dodržování ustanovení § 102 a, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, při
vyplácení odměn za výkon funkce při skončení volebního období,
c. dbát na dodržování správného postupu při účtování dlouhodobého majetku,
d. dbát na dodržování ustanovení § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek,

e. dbát na dodržování § 28 odst. 1, 2, a zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových

pravidlech územních rozpočtů
f. dbát na dodržování postupu s ustanovením přílohy č. 6 vyhlášky č. 5/2014 Sb.,
o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění
státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných
celků, rozpočtu dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů
soudržnosti, kde je mimo jiné uvedeno, že ve výkazu se uvádějí údaje rozpočtu
schváleného na příslušný rok, rozpočtu po změnách a výsledku od počátku roku
(skutečnosti) v členění podle platné rozpočtové skladby.
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
11. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice:
a) Projednání žádosti o poskytnutí dotace Linka bezpečí, Praha
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
-Linka bezpečí, z. s. žádá příspěvek na provoz na letošní rok ve výši 7 500,-- Kč
Paní Bc. Lenka Kuchyňková navrhla, že ne každý rok, ale třeba jednou za určitou bodu by se
mohlo přispět
Pan Ing. Stanislav Novák řekl, že obec podporuje hlavně místní organizace
Starosta obce Bořetice pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlas s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo poskytnutí příspěvku z rozpočtu Obce Bořetice, se
sídlem 691 08 Bořetice čp. 39, ve výši 7.500,-- Kč žadateli Linka bezpečí, z. s., IČO:
61383198, se sídlem Ústavní 95, 181 02, Praha 8, na provoz Linky bezpečí,
Hlasování:
ANO: 7 členů
Ne: 2 členové
Zdržel se: 3 členové
b) Projednání žádosti o poskytnutí dotace Myslivecký spolek Bořetice,
Bořetice čp. 498
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- Myslivecký spolek Bořetice, se sídlem Bořetice čp. 498, požádal o poskytnutí dotace z
rozpočtu Obce Bořetice ve výši 150 000,-- Kč, na výměnu nefunkčního kotle na vytápění a
ohřev vody, výměnu kamen WAF za radiátory, přívodu teplé vody do umyvadla a výměny 2 ks
dveří (vše v budově myslivny
Starosta pan František Petrásek přednesl zastupitelstvu obce Bořetice návrh rady. Rada obce
Bořetice navrhla následující: poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice, se sídlem 691 08
Bořetice čp. 39, Mysliveckému spolku Bořetice, IČO: 65805887, se sídlem Bořetice 498, 691
08, Bořetice, ve výši 70 % z rozpočtových nákladů akce a maximálně do částky 100.000,-- Kč
za účelem výměny nefunkčního kotle na vytápění a ohřev vody, výměny kamen WAF za
radiátory, přívodu teplé vody do umyvadla a výměny 2 ks dveří (vše v budově myslivny).
Pan Václav Surman řekl, že navrhuje, aby byla poskytnuta celá částka 150 000,-- Kč, myslivci
zatím o žádnou takovou dotaci nežádali, dělají v obci záslužnou činnost, tak proč je nepodpořit.
Pan Ing. Stanislav Novák také vyjádřil souhlas s jednorázovou podporou ve výši 150 000,-- Kč.
Pan Radomír Újezdský vysvětlil, všem přítomný, proč myslivecký spolek o dotaci žádá, vše si
hradí z vlastního rozpočtu, ale v tomto případě se rozhodli požádat o finanční dotaci.
Pan Václav Surman opět navrhl celou částku 150 000,-- Kč, ve smlouvě je stejně uvedeno, že
co neproinvestují tak vrátí.

Pan Miroslav Náležinský však upozornil na to, že budova není ve vlastnictví obce.
Pan Milan Herůfek řekl, že rada dala jen návrh a je na uvážení členů zastupitelstva v jaké výši
a jestli dotaci schválí.
Pan Mgr. Petr Zemánek se dotázal, zda by se nedala využít třeba dotace „Zelená úsporám“.
Bylo mu odpovězeno, že v tomto případě ne.
Hlasování:
ANO: 9 členů
Ne: 1 člen
Zdržel se: 2 členové
12. a) Projednání Rozpočtového opatření č. 4/2019
- přednesla Ing. Lucie Dufková, viz. písemná příloha
- z rezervy se přesune částka 150 000,-- Kč na dotaci pro myslivecký spolek
Starosta obce Bořetice dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo rozpočtové opatření č. 4/2019 Obce Bořetice tak, jak bylo předloženo,
zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 138.800,-- Kč, včetně převedení částky ve výši
150 000,-- Kč z rezervy na dotaci pro Myslivecký spolek Bořetice - viz. písemná příloha.
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
b) Projednání Rozpočtového opatření č. 3/2019, schváleného Radou obce Bořetice dne
14.5.2019
- přednesla Ing. Lucie Dufková,viz písemná příloha
- zvýšení na straně příjmů i výdajů o částku 29 000,-- Kč- volby do Evropského parlamentu.
- rozpočtové opatření bylo schváleno na jednání Rady obce Bořetice dne 15. května 2019
13. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č.
128/2000 Sb., v pozdějším znění
Pan Václav Surman požádal o vložení bodu 13.a) Schválení záměru Obce Bořetice pořídit
biotop.
K tomu uvedl: Bylo by nutné dát výpověď z nájemní smlouvy ZD na pronájem pozemků,
v lokalitě u letadla. Udržitelnost projektu je 10 let. Byl jsem na jednání s bývalým ministrem
Abrozkem a pokud by byl zájem, je ochotný přijet i na jednání zastupitelstva a problematiku
nám vysvětlit.
Odpověděl pan starosta, že jednání o vytvoření biotopu proběhlo už na posledním jednání rady,
když se jej zúčastnili zástupci Mysliveckého spolku Bořetice a tímto úkolem byl pověřen Ing.
Jiří Michna.
14. Rozprava a různé
15. Závěr jednání
Pan starosta František Petrásek ukončil jednání v 19:20 hodin.
V Bořeticích dne 10. června 2019
Zapsala: Jana Hluchá
František Petrásek, starosta, v.r.
Ing. Jiří Michna, místostarosta, omluven
Ing. Stanislav Novák, ověřovatel zápisu, v.r.
Mgr. Petr Zemánek, ověřovatel zápisu, v.r.

