Zápis z VI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne
11. září 2019
Začátek jednání je v 18:00 hodin
Jednání svolal: starosta obce pan František Petrásek
Přítomni: František Petrásek, Milan Herůfek, Miroslav Náležinský, Václav Petrásek,
Ing. Lenka Bukovská, Ing. Marek Polák, Radomír Újezdský, Bc. Lenka Kuchyňková,
Jaroslav Bureš, Václav Surman, Ing. Stanislav Novák, Mgr. Radim Šebesta
Omluveni: Ing. Jiří Michna, Ing. Petr Machač, Ing. Petr Zemánek

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz.písemná příloha
Program jednání VI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice,
které se bude konat ve středu 11. září 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, o výměře cca 3 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí
b.) Projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p. č. 2484/1, o výměře cca 130 m2 k. ú. Bořetice u Hustopečí
c) Projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku
p. č. 1986/267, o výměra cca 520 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí
8. Projednání a schválení prodeje pozemků nebo částí pozemků:
a) Projednání prodeje pozemku p. č. 133/189, o výměře 17 m2,
v k. ú. Bořetice u Hustopečí
b) Projednání prodeje pozemku p. č. 133/186, o výměře 94 m2, k. ú.
Bořetice u Hustopečí
c) Projednání prodeje pozemku p. č. 2484/1, o výměře cca 58 m2, k. ú.
Bořetice u Hustopečí
9. Projednání a schválení revokace usnesení z III. veřejného zasedání ZO
ze dne 24.4.2019 k bodu č. 8.b) prodej pozemků p. č. 133/115 a p .č. 133/116,
k. ú. Bořetice u Hustopečí
10. Projednání možnosti povolení výstavby optické datové sítě na pozemcích
obce Bořetice
11. Projednání a schválení osvobození od poplatku za systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů nezletilého dítěte umístěného ve školském zařízení
12. Projednání a schválení Příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora
BOZP – při výstavbě kanalizace a ČOV v obci Bořetice
13. Projednání a schválení Příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru
investora- při výstavbě kanalizace a ČOV v obci Bořetice

14. Projednání a schválení Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky
s názvem „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice na dodavatele
stavby Kanalizace a ČOV v obci Bořetice
15. Projednání a schválení Směrnice o inventarizaci v roce 2019
16. Projednání a vzetí na vědomí závěrečných účtů za rok 2018
a) DSO Mikroregion Hustopečsko
b) DSO Čistý jihovýchod, Velké Pavlovice
c) DSO Modré Hory, Velké Pavlovice
17. Projednání a schválení mimořádného příspěvku DSO Modré Hory, Velké
Pavlovice
18. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice:
a) Projednání žádosti o poskytnutí dotace SSR Kravího Bořetice
b) Projednání žádosti o poskytnutí dotace Tenisový klub Bořetice 2012,
Bořetice
19. a) Projednání Rozpočtového opatření č. 5/2019
20. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č.
128/2000 Sb., v pozdějším znění
21. Rozprava a různé
22. Závěr jednání
Starosta pan František Petrásek se dotázal, zda má někdo návrh na doplnění bodu:
pan Václav Surman navrhl bod „Projednání pověření kontrolního výboru obce k rozboru a
vyhodnocení dotazníku týkajícího se sběru svozu PDO a u podnikajících osob“
Pan starosta František Petrásek navrhl doplnění bodu:
20.a) Projednání a schválení výkupu části pozemku p. č. 136/4, k. ú. Bořetice u Hustopečí,
o výměře cca 50 m2
20.b) Projednání a schválení pověření finančního výboru kontrolou hospodaření v Základní
škole a mateřské škole, okres Břeclav, příspěvkové organizaci a provedením kontroly
poskytnutých dotací
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo program jednání s těmito navrženými změnami - doplnění bodu:
20.a) Projednání a schválení výkupu části pozemku p. č. 136/4, k. ú. Bořetice u Hustopečí,
o výměře cca 50 m2
20.b) Projednání a schválení pověření finančního výboru kontrolou hospodaření
v Základní škole a mateřské škole, okres Břeclav, příspěvkové organizaci a provedením
kontroly poskytnutých dotací
20.c) Projednání pověření kontrolního výboru obce k rozboru a vyhodnocení dotazníku
týkajícího se sběru svozu PDO u podnikajících osob
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
- návrh na členy návrhové komise: Václav Petrásek, Mgr. Radim Šebesta
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice zvolilo členy návrhové komise pana Václava Petráska a pana Mgr. Radima Šebestu.
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
-

návrh na ověřovatele zápisu: Bc. Lenka Kuchyňková, Radomír Újezdský

Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice zvolilo ověřovateli zápisu paní Bc. Lenku Kuchyňkovou a pana Radomíra
Újezdského.
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 starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
4. Kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání ZO
- přednesl předseda kontrolního výboru pan Ing. Marek Polák, viz. písemná příloha
5. Zprávy z jednání komisí a výborů
- žádné nebyly předneseny
6. Interpelace, náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice
Pan Václav Surman se dotázal, jak důsledně se kontroluje vyhláška u bouchajících děl, které
mají umístěné vinaři ve svých vinohradech.
Starosta pan František Petrásek odpověděl, že se situace projednávala několikrát na radě, byli
všechno také zkontrolovat v terénu. Řešila se také možnost vydání nové vyhlášky.
Pan Ing. Stanislav Novák se nabídl, že by při kontrole v terénu pomohl.
Pan Václav Surman se zeptal také na činnost bezpečnostní agentury, jestli se obci vyplatí, kolik
stojí a jestli to má pro obec nějaký přínos.
Starosta pan František Petrásek odpověděl, že stojí zhruba 10 000,-- Kč/měsíc, smlouva je
podepsána do konce září, pak se rada rozhodne jak dál. Za období, kdy v obci OP Security
vykonává svou činnost, nebyl v obci zaznamenán žádný přestupek jako např. vysypané nádoby
na odpady, nepořádek v „Rasovně“ apod.
7. Projednání a schválení zveřejnění záměrů prodeje pozemků:
a) Projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 133/13,
o výměře cca 3 m2, 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 cca 3 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí
- žadatel: …………………………….
- pozemek o výměře cca 1,5 m x 1,5 m se nachází pod stavbou rodinného domu čp. ……., který
se nachází v ulici u nádraží a je ve vlastnictví žadatele pana ……………………..
Starosta 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,
o výměře cca 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
b.) Projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 2484/1,
o výměře cca 130 m2 k. ú. Bořetice u Hustopečí
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- jedná se o prodej části pozemku p. č. 2484/1, k. ú. Bořetice u Hustopečí, o výměře cca
130 m2, druh pozemku: ostatní plocha
- žadatelka: ……………………………………………………………………
- pozemek se nachází v ulici za autobusovým nádražním směrem ke šrotovně vedle pozemku
žadatelky …………….., na kterém staví rodinný dům

Starosta 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 130 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí.
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
c) Projednání a schválení zveřejnění záměru 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
- jedná se o prodej části pozemku p. č. 1986/267, k. ú. Bořetice u Hustopečí, o výměře cca
520 m2, druh pozemku: orná půda.
- žadatel: …………………………………………………………………………………..
- pozemek se nachází vedle domu žadatelů …………………………., v ulici pod bytovka
u járku
Starosta 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. 1986/267,
o výměře cca 520 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí.
Hlasování:
ANO: 11 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 1 člen
8. Projednání a schválení prodeje pozemků nebo částí pozemků:
a) Projednání prodeje pozemku p. č. 133/189, o výměře 17 m2, v k.ú. Bořetice
u Hustopečí
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- jedná se o prodej části pozemku p. č. 133/13 a to konkrétně nově vzniklý pozemek
p. č. 133/189, o výměře 17 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí
- pozemek vznikl geometrickým plánem č. 1244-111/2019, který zpracoval Ing. Jan Hlávka,
Břeclav
- žadatelka: ……………………………………………………………
- pozemek se nachází v ulici „Chalúpky“ a je zastavěn garáží žadatelky
- záměr obce odprodat pozemek byl zveřejněn od 1. 7. 2019 do 22. 7. 2019
- cena 200,-- Kč/m2
- kupující bude hradit veškeré náklady spojené s prodejem pozemku (tzn. geometrický plán,
poplatek za souhlas sdělením pozemku, poplatek za sepsání kupní smlouvy, poplatek za
ověření podpisu, poplatek za návrh na vklad).
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. 133/189, 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, za cenu 200,-- Kč za
1 m2, kupující paní …………………………., 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 pozemku p.č. 133/186, o výměře 94 m2, k.ú.
Bořetice u Hustopečí
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- jedná se o prodej části pozemku p. č. 133/13 a to konkrétně nově vzniklý pozemek
p. č. 133/186, o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí

- pozemek vznikl geometrickým plánem č. 1244-111/2019, který zpracoval Ing. Jan Hlávka,
Břeclav
- žadatelé: ……………………………………………………………..
- pozemek se nachází v ulici „Pode dvorem“ za domem čp. ……..
- cena 200,-- Kč/m2
- kupující bude hradit veškeré náklady spojené s prodejem pozemku (tzn. geometrický plán,
poplatek za souhlas sdělením pozemku, poplatek za sepsání kupní smlouvy, poplatek za
ověření podpisu, poplatek za návrh na vklad).
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. 133/186,
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, za cenu 200,-- Kč za 1 m2, do SJM
kupujícím manželům …………………………, 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
c) Projednání prodeje pozemku p.č. 2484/1, o výměře cca 58 m2, 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 cca 58 m2, druh pozemku: ostatní
plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí
- žadatelé:
- pozemek se nachází v ulici za autobusovou zastávkou směrem ke šrotovně
Tento bod byl stažen z programu jednání – nebyla známa přesná výměra pozemku.
9. Projednání a schválení revokace usnesení z III. veřejného zasedání ZO ze dne 24.4.2019
k bodu č. 8.b) prodej pozemků p. č. 133/115 a p. č. 133/116, k.ú. Bořetice u Hustopečí
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- Zastupitelstvo obce Bořetice projednalo a schválilo na svém III. veřejném zasedání dne
24. 4. 2019 prodej pozemků p. č. 133/115 a p. č. 133/116, oba v k. ú. Bořetice u Hustopečí
- při tvorbě GP plánu došlo následně ke změně výměr jednotlivých pozemků
- pozemek p. č. 133/115, původně výměra 58 m2, nyní výměra 57 m2 a pozemek p. č. 133/116
původně o výměře 58 m2, nyní výměra 59 m2
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo revokaci usnesení z III. veřejného ZO ze dne 24. 4. 2019 k bodu 8.b)
„Ad 8.b) prodej pozemku p. č. 133/115, o výměře 58 m2 druh pozemku: ostatní plocha, k. ú.
Bořetice u Hustopečí, dle geometrického plánu č. 1227-11/2019, který zpracovala První Země
s.r.o., Podivín, za cenu 200,-- Kč za 1 m2, kupujícímu ………………………., 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 podpisu, poplatek za návrh
na vklad) a daň z nabytí, vznikne-li obci daňová povinnost. A dále schválilo prodej pozemku p.
č. 133/116, o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle
geometrického plánu č. 1227-11/2019, který zpracovala První Země s.r.o., Podivín, za cenu
200,-- Kč za 1 m2, kupující ………………………………., 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 podpisu, poplatek za návrh na vklad) a daň
z nabytí, vznikne-li obci daňová povinnost.“

a nahradilo ho následujícím usnesením:
Zastupitelstvo obce Bořetice schvaluje prodej pozemku p. č. 133/115, o výměře 57 m2, druh
pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle geometrického plánu č. 1227-11/2019,
který zpracovala První Země s.r.o., Podivín, za cenu 200,-- Kč za 1 m2, kupujícímu panu
………………………………, 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. A dále schválilo prodej pozemku p.
č. 133/116, o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle
geometrického plánu č. 1227-11/2019, který zpracovala První Země s.r.o., Podivín, za cenu
200,-- Kč za 1 m2, kupující …………………………….., 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
10. Projednání možnosti povolení výstavby optické datové sítě na pozemcích
obce Bořetice
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- žadatel: Firma Internet4you, spol. s r. o., se sídlem Bratislavská 847, Podivín
- firma požádala o vydání souhlasu s výstavbou nové optické datové sítě
- firma předložila k projednání také návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě - viz. písemná příloha
Na zasedání zastupitelstva se dostavil majitel firmy a přednesl svou žádost, seznámil všechny
přítomné, co by výstavba optické datové sítě znamenala. Vysvětlil, že výstavba by probíhala
zcela v režii firmy, obec by se na této akci nijak finančně nepodílela.
Pan Miroslav Náležinský se dotázal na cenu pro jednotlivé občany.
Odpověděl pan Menšík, že přípojka domu zdarma, při zájmu o připojení se platí připojovací
poplatek 2 000,-- Kč, tarif 300,--Kč měsíční
Pan Miroslav Náležinský upozornil, že ne všude jsou pozemky obecní a dále se dotázal, jaké
výhody přinese výstavba sítě obci, když stavba bude na obecních pozemcích.
Odpověděl pan Menšík, že obci bude poskytnuta sleva na připojení a připojení za sníženou cenu
po určitou dobu.
Pan Mgr. Radim Šebesta se dotázal, jaké nevýhody to bude mít, nebude to rušit původní sítě?
Pan Menšík odpověděl, že nevýhodnou bude rozkopaná obec po dobu stavby cca 3 měsíce,
1 vyjádření navíc při stavebních řízeních.
Pan Mgr. Radim Šebesta se dále dotázal na udržitelnost sítě.
Pan Menšík odpověděl, že životnost kabelu je 30 let, nejnižší životnost mám elektronika.
Pan Miroslav Náležinský se dotázal na časový harmonogram od projektu po realizaci.
Pan Menšík odpověděl, že pokud se teď výstavba schválí, tak příští rok na Vánoce mohou lidé
již optickou síť využívat.
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo výstavbou optické sítě na pozemcích ve vlastnictví Obce Bořetice,
k. ú.
Bořetice u Hustopečí, a souhlasí se schválením znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Bořetice, se sídlem Bořetice 39, 691 08 Bořetice, IČ:
283037 a společností Internet4you.cz, spol. s r. o., se sídlem Bratislavská 847/5, 691 45

Podivín, IČ: 27735184, tak, jak byla předložena, souhlasí s uzavřením smlouvy a pověřuje
starostu podpisem smlouvy – viz. písemná příloha.
Hlasování:
ANO: 11 členů Ne: 0 členů
Zdržel se: 1 člen
11.Projednání a schválení osvobození od poplatku za systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nezletilého dítěte
umístěného ve školském zařízení
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a
základní školy, Ostrava Kunčičky, se sídlem Škrobálkova 16, 718 00 Ostrava Kunčičky
požádal o osvobození nezletilého dítě od poplatku za systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
-osvobození žádá za období od 2. 11. 2018 do 13. 6. 2019, kdy byla nezletilá umístěna v tomto
zařízení umístěna
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo na základě § 10b) odst. 3, písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích osvobození od poplatku za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů nezletilé …………………, bytem Bořetice …..,
za období od 21. 11. 2018 až 13. 6. 2019.
Hlasování:
ANO: 12 členů Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
12. Projednání a schválení Příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP – při
výstavbě kanalizace a ČOV v obci Bořetice
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- účastníci smlouvy Obec Bořetice, se sídlem 691 08 Bořetice čp. 39, jako příkazce, a firma
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, jako
příkazník
- název smlouvy: Příkazní smlouva na výkon činnosti koordinátora BOZP
- účelem uzavření smlouvy je výkon koordinátora BOZP v rámci výstavby kanalizace a ČOV
v obci Bořetice
-odměna příkazníka je sjednána dohodou smluvních stran a činí dle cenové nabídky bez DPH
1 420 000,-- Kč, DPH 21 % činí 298 200,-- Kč, cena včetně DPH činní 1 718 200,-- Kč
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo znění Příkazní smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP mezi Obcí
Bořetice, se sídlem Bořetice čp. 39, 691 08 Bořetice, IČ: 283037, a společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901,
tak, jak byla předložena, schválilo uzavření smlouvy a pověřilo starostu podpisem smlouvy –
viz. písemná příloha.
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
13. Projednání a schválení Příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru investora - při
výstavbě kanalizace a ČOV v obci Bořetice
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- účastníci smlouvy Obec Bořetice, se sídlem 691 08 Bořetice čp. 39, jako příkazce, a firma
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, jako příkazník
- název smlouvy: Příkazní smlouva o výkonu technického dozoru investora
- účelem uzavření smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru investora při realizaci
výstavby kanalizace a ČOV v obci Bořetice

- odměna příkazníka je sjednána dohodou smluvních stran a činí dle cenové nabídky: celková
odměna bez DPH 3 770 000,-- Kč, DPH 21 % činí 791 700,-- Kč, cena včetně DPH činní
4 561 700,-- Kč.
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo znění Příkazní smlouvy o výkonu technického dozoru investora mezi Obcí
Bořetice, se sídlem Bořetice čp. 39, 691 08 Bořetice, IČ: 283037, a společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901,
tak, jak byla předložena, schválilo uzavření smlouvy a pověřilo starostu podpisem smlouvy –
viz. písemná příloha.
Hlasování:
ANO:12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
14. Projednání a schválení Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ na dodavatele stavby Kanalizace a ČOV
v obci Bořetice
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- účastníci smlouvy Obec Bořetice, se sídlem 691 08 Bořetice čp. 39, jako objednatel, a
sdružení firem ve společnosti „Sdružení Bořetice“, se sídlem V zahrádkách 2155/3,
568 02 Svitavy: EVT Stavby s.r.o, se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Svitavy (první společník)
a OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, Brno (druhý společník), jako zhotovitel
- název smlouvy: Smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba kanalizace
a ČOV v obci Bořetice“
- předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě
zadávacího řízení k zakázce s názvem „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ za
podmínek této smlouvy dílo – výstavba kanalizace a ČOV za účelem odkanalizování obce
Bořetice, jejíž rozsah je specifikován ve smlouvě o dílo
- cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku
zadávacího řízení Objednatele a činí nabídková cena bez DPH 168 999 000,-- Kč, DPH
21 % činí 35 489 790,-- Kč, cena včetně DPH činní 204 488 790,-- Kč (viz. písemná příloha)
- zhotovitel byl vybrán na základě výběrového řízení na zakázku „Výstavba kanalizace a ČOV
v obci Bořetice“
- hodnocení nabídek proběhlo dne 16. 8. 2019 podány tři nabídky:
„Společnosti pro výstavbu kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ (IMOS Brno, a.s. a VHS
Břeclav s.r.o.,), nabídková cena bez DPH: 193 412 329,-- Kč
„Sdružení Bořetice“ (EVT Stavby s.r.o., a OHL ŽS, a.s.), nabídková cena bez DPH
168 999 000,-- Kč
„Sdružení Bořetice GASCO – BAK“ (GASCO spol. s r.o., a BAK stavební společnost, a.s.)
nabídková cena bez DPH 199 868 154,72 Kč
– viz. písemné příloh: Písemná zpráva o hodnocení nabídek a Protokol o jednání komise
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo znění Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Výstavba
kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ mezi Obcí Bořetice, se sídlem Bořetice 39, 691 08
Bořetice, IČ: 283037, a sdružením firem ve společnosti pod názvem „Sdružení Bořetice“,
se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy, (EVT Stavby s.r.o., Svitavy, IČ:
25260766, - první společník a OHL ŽS, a.s., Brno, IČ: 463 42 796 – druhý společník)
tak, jak byla předložena, schválilo uzavřením smlouvy a pověřilo starostu podpisem smlouvy
– viz písemná příloha.
Hlasování:
ANO:11 členů
Ne: 1 člena
Zdržel se: 0 členů

15. Projednání a schválení Směrnice o inventarizaci v roce 2019
- 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 Směrnici o inventarizaci v roce 2019 tak, jak byla předložena vč. příloh –
viz. písemná příloha.
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
16. Projednání a vzetí na vědomí závěrečných účtů za rok 2018
a) DSO Mikroregion Hustopečsko
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
b) DSO Čistý jihovýchod, Velké Pavlovice
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
c) DSO Modré Hory, Velké Pavlovice
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
17. Projednání a schválení mimořádného příspěvku DSO Modré Hory, Velké
Pavlovice
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha
- na 3. jednání členské schůze DSO Modré hory dne 24. 6. 2019, bylo usnesením schváleno
předložit na jednání zastupitelstev členských obcí schválení mimořádného příspěvku na provoz
Svazku obcí Modré Hory ve výši 15 000,-- Kč
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu Obce Bořetice, se sídlem 691
08 Bořetice čp. 39, IČ: 00283037, Svazku obcí Modré hory, se sídlem Náměstí
9. května
700/40, IČ: 75127504, ve výši 15.000,-- Kč
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
18. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice:
a) Projednání žádosti o poskytnutí dotace SSR Kraví hora Bořetice
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha
- žadatel Republika Kraví hora, z. s., se sídlem Bořetice čp. 39, 691 08 Bořetice
- žádají o dotaci ve výši 300 000,-- Kč na nákup 3 kusů chladících boxů
- Rada obce Bořetice doporučuje nákup pouze jednoho chladicího boxu
- byla také předložena a projednána smlouva o poskytnutí dotace
Ing. Stanislav Novák řekl, že jsme poslední obec, která má pouze jedno chladící zařízení.
Požádali jsme také jihomoravský kraj o dotaci a získali jsme 100 000,-- Kč
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice, se sídlem 691 08 Bořetice čp.
39, IČ: 00283037, Republice Kraví hora, z.s., se sídlem 691 08 Bořetice čp. 39, ve výši
100.000,-- Kč a schválilo znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice
č.VPS/01/2019/RKH tak, jak byla předložena, schválilo uzavření této smlouvy a pověřilo
starostu podpisem této smlouvy – viz písemná příloha.
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
b) Projednání žádosti o poskytnutí dotace Tenisový klub Bořetice 2012,

Bořetice
- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha
- žadatel: Tenisový klub Bořetice 2012 z. s., se sídlem Bořetice čp. 477, 691 08 Bořetice
- žádají o dotaci ve výši 31 000,-- Kč na údržbu sportovního areálu
- byla také předložena a projednána smlouva o poskytnutí dotace
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice, se sídlem 691 08 Bořetice čp.
39, IČ: 00283037, Tenisovému klubu TK Bořetice 2012, z.s., se sídlem 691 08 Bořetice čp. 39,
ve výši 31.000,-- Kč a schválilo znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice
č VPS/01/2019/Tenis tak, jak byla předložena, schválilo uzavření této smlouvy a pověřilo
starostu podpisem této smlouvy – viz písemná příloha.
19. a) Projednání Rozpočtového opatření č. 5/2019
- 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 č. 5/2019 Obce Bořetice tak, jak bylo předloženo
celkové zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové 141.000,--Kč viz. písemná příloha s těmito
změnami:
snížení rezervy § 6409 částka 215 700,--Kč a zvýšení § 2143 Svazek obcí Modré hory
15 000,--Kč, § 3744 protipovodňové opatření 36 300,--Kč, § 3113 školní jídelna 33 400,--Kč,
§ 3613 TK 2012 dotace 31 000,--Kč, § 3399 SSRKH dotace 100 000,--Kč
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0
členů
Zdržel se: 0 členů
20. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č.
128/2000 Sb., v pozdějším znění
20.a) Projednání a schválení výkupu části pozemku p.č. 136/4, k.ú. Bořetice u Hustopečí,
o výměře cca 50 m2
- přednesl starosta pan František Petrásek – viz. písemná příloha
- jedná se o výkup části pozemku p. č. 136/4, k. ú. Bořetice u Hustopečí, o výměře cca 50 m2
- výkup části tohoto pozemku je z důvodu zastavění novou hasičskou zbrojnicí
- cena 200,-- Kč za 1 m2
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo výkup části pozemku p. č. 136/4, k. ú. Bořetice u Hustopečí, o výměře cca
50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, za cenu 200,-- Kč za 1 m2 (dle platného ceníku) od
vlastníka a souhlasí, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemků (tzn.
poplatek za geometrický plán, poplatek za vydání souhlasu s dělením pozemku, poplatek za
sepsání kupní smlouvy, ověření podpisů, poplatek za návrh na vklad a daň z nabytí, vznikne-li
vlastníkovi daňová povinnost.
Hlasování:
ANO: 11 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 1 člen
20.b) Projednání a schválení pověření finančního výboru kontrolou hospodaření
v Základní škole a mateřské škole, okres Břeclav, příspěvkové organizaci a provedením
kontroly poskytnutých dotací
- 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 pověření Finančního výboru Obce Bořetice provedením kontroly

hospodaření v Základní škole a Mateřské škole Bořetice, okres Břeclav, příspěvková
organizace, v roce 2019 a provedením kontroly poskytnutých dotací v roce 2019.
Hlasování:
ANO: 12 členů
Ne: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
20.c) Projednání pověření kontrolního výboru obce k rozboru a vyhodnocení dotazníku
týkajícího se sběru svozu PDO u podnikajících osob
- bod navrhl pan Václav Surman
Pan Václav Surman požádal, aby byl kontrolní výbor pověřen vyhodnocením ankety týkající se
sběru a svozu PDO u podnikajících osob – kolika osobám byl zaslán dopis, kolik osob se
ozvalo, kolik osob se přihlásilo k obci, kolik ke svozovým společnostem a jestli se to nějak
odrazilo na nákladech za PDO, které platí obec.
Starosta pan František Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo obce
Bořetice schválilo pověření kontrolního výboru rozborem a vyhodnocením ankety týkající se
sběru a svozu PDO u podnikajících osob.
Pan Václav Surman opět promluvit na téma přesunutí zdravotního středisko. Dle jeho sdělení
paní MUDr. Barnášová ošetřuje 40 pacientů těžce postižených a 10 pacientů se tam nedostane
vůbec. Mateřská školka může být místo zdravotního střediska a zdravotní středisko vedle
budovy čp. 488.
Paní Lenka Bukovská řekla, že toto již mohlo být dávno hotové. V současné době řeší obec
finance v souvislosti s výstavbou ČOV a kanalizace a nemá další finanční prostředky, které by
mohla použít na opravu či přesun zdravotního střediska.
Starosta pan František Petrásek řekl, že kdyby se v minulosti vybudovala ČOV, nemuselo by se
to řešit nyní a navíc s vysokým navýšením ceny, které se způsobenou růstem cen za materiál,
služby a práce.
Pan Václav Surman odpověděl, že se v minulosti nemohla ČOV stavět, protože by obec
nedostala dotaci, nesplňovala tehdy ekvivalent.
Starosta pan František Petrásek řekl, že kdyby se alespoň požádalo o prodloužení stavebního
povolení, nemuselo se žádat o nové, a nemusela se akce tak časově posunovat. Dále pan starosta
řekl, že ještě v roce 2014 – 2015 by se dalo požádat SFŽP o dotaci na jednotnou kanalizací za
cenu podstatně jinou než dnes asi 100 mil korun s podstatně vyšší dotací.
21. Rozprava a různé
Starosta pan František Petrásek informoval všechny přítomné, že pan JUDr. Miloslav Hlávka,
už nebude od nového roku vykonávat funkci předsedy přestupková komise a z tohoto důvodu
Obec Bořetice požádala MěÚ Hustopeče o uzavření veřejnoprávní smlouvu s MěÚ Hustopeče
na vykonávání přestupkové agendy pro Obec Bořetice.
Pan Václav Petrásek připomněl, že v roce 2005 byla obec Bořetice vyhlášena vesnicí roku.
Bohužel nikde toto nemáme uvedené kromě obecního auta a na hlavičkovém papíru.
22. Závěr jednání
Starosta pan František Petrásek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.
Konec jednání: 19:50 hodin.
Zapsala: Jana Hluchá
František Petrásek, starosta

…………………………..

Ing. Jiří Michna, místostarosta

omluven

Bc. Lenka Kuchyňková, ověřovatel zápisu
Radomír Újezdský, ověřovatel zápisu

…………………………..
…………………………..

