
Zápis z XI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, 

které se konalo ve čtvrtek 28. května 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. Marek Polák, Radomír Újezdský, Ing. Jiří Michna, Václav Surman, 

Radomír Újezdský 
 

Omluveni: Jaroslav Bureš, Ing. Stanislav Novák, Bc. Lenka Kuchyňková, Ing. Lenka 

Bukovská, Mgr. Petr Zemánek 
 

1.Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení programu jednání 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 
 

Program jednání XI. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 

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. 5219, o výměře 

          764 m2, druh pozemku: orná půda, v k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      b) projednání zveřejnění záměru prodeje částí pozemku 4145, druh 

          pozemku: orná půda, v k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      c) projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku 2584/66, o výměře 

         7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, v k.ú. Bořetice u Hustopečí 

8. Projednání a schválení prodeje pozemků nebo částí pozemků: 

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

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

      b) projednání 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 

9. Projednání a schválení Smlouvy o pronájmu pozemků – pozemky pod 

    budovou zdravotním střediskem 

10. Projednání a schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci 

      veřejné zakázky s názvem „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ 

11. Projednání a schválení účetní závěrky Obce Bořetice za rok 2019 

12. Projednání a schválení Závěrečného účtu Obce Bořetice za rok 2019 

 



13. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice: 

      Linka bezpečí, Praha 

14. Projednání Rozpočtového opatření č. 2/2020 

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

      128/2000 Sb.,  v pozdějším znění 

16. Rozprava a různé 

17. Závěr jednání 
 

Starosta Obce Bořetice pan František Petrásek se dotázal, jestli někdo navrhuje doplnění bodu 

program jednání. Nikdo se nepřihlásil. 
 

Starosta Obce Bořetice pan František Petrásek navrhuje doplnění bodu: 

14.a) Projednání a schválení zakoupení paketovacího listu na papír a plasty. 
 

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

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo program jednání XI. veřejného zasedání Zastupitelstva 

obce Bořetice tak, jak byl přednesen, včetně doplnění bodu: 

14.a) Projednání a schválení zakoupení paketovacího listu na papír a plasty. 

Hlasování: 

ANO:10 členů  Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 

2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

- návrh na členy návrhové komise: Radomír Újezdský, Ing. Petr Machač 

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

Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo členy návrhové komise pana Radomíra Újezdského a pana 

Ing. Petra Machače. 

Hlasování: 

ANO:10 členů        Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 
 

- návrh na ověřovatele zápisu: pan Miroslav Náležinský, pan Milan Herůfek 

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

Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo ověřovateli zápisu pana Miroslava Náležinského a pana 

Milana Herůfka. 

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 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 

– nebyly předloženy 

6.   Interpelace, náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice 

– nebyly předloženy 

7.   Projednání a schválení zveřejnění záměrů prodejů pozemků nebo částí 

      pozemků: 

      a) projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 5219, o výměře 

          764 m2, druh pozemku: orná půda, v k.ú. Bořetice u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha, 



- žádost podala paní …………….., Bořetice čp. ….., 

- jedná se pozemek p.č. 5219, o výměře 764 m2, druh pozemku: orná půda, k.ú. Bořetice 

  u Hustopečí, 

- pozemek se nachází v lokalitě „Kopečky“, 

- pozemek těsně sousedí s pozemkem žadatelky a žadatelka jej hodlá dále zemědělsky využívat, 

- Rada Obec Bořetice navrhuje neprodávat – nebyly pozemky na směny po výstavbě ČOV. 
 

Paní ……… se přihlásila o slovo a sdělila, že na tomto pozemku už pozemková úprava 

proběhla. 

Pan Václav Surman odpověděl, že paní ……….má pravdu, tento pozemek již jednoduchou 

pozemkovou úpravou prošel a tam se již nebude moci nic měnit. 
 

Pan Ing. Marek Polák se dotázal, jestli by pozemek nebylo možné dát žadatelce do 

dlouhodobého pronájmu. 

Odpověděl pan Jiří Michna, že paní …………….hodlá na pozemku vysadit sad.  
 

Pan Radomír Újezdský zase navrhoval směnu za jiný pozemek ve vlastnictví žadatelky.  

Paní Vodáková odpověděla, že žádný pozemek, který by obci mohla nabídnout, nevlastní. 

Vlastní je ten pozemek, který je v sousedství toho, který chce od obce odkoupit.  
 

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

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat pozemek       

p. č. 5219, o výměře 764 m2, druh pozemku: orná půda, k. ú. Bořetice u Hustopečí, 

Hlasování: 

ANO: 2 členové Ne: 7 členů  Zdržel se: 1 člen 

      b) projednání zveřejnění záměru prodeje částí pozemku 4671/3, druh 

          pozemku: orná půda, v k.ú. Bořetice u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha, 

- žádost podal pan …………….., bytem Bořetice čp. ……, 

- jedná se o část pozemku p.č. 4674/1, k.ú. Bořetice u Hustopečí, a to nově vzniklý pozemek 

   p.č. 4671/3, o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí, který 

  vznikl dle geometrického plánu č. 1294-54/2020, který zpracoval Ing. Daniel Svoboda, 

- pozemek se nachází pod Kraví horou, v trati „Pod Kopcama“, 

- pozemek těsně sousedí s pozemkem žadatele. 
 

Pan Václav Surman připomněl, že cesta je plánovaná jako svodový kanál v případě povodní. 

Projekty jsou uloženy na obci. 

Pan Milan Herůfek nabízí obci k prodeji pozemek p.č. 4145/2, k.ú. Bořetice u Hustopečí,              

o výměře 43 m2, druh pozemku: ostatní plocha. 
 

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. 4671/1, k.ú. Bořetice u Hustopečí, a to nově vzniklý pozemek p. č. 4671/3,               

o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle geometrického 

plánu č. 1294-54/2020, který zpracoval Ing. Daniel Svoboda. 

Hlasování: 

ANO: 10 členů Ne: 0 členů  Zdržel se: 0 členů 



      c) projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku 2584/66, o výměře 

         7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, v k.ú. Bořetice u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha, 

- žádost podal pan Stanislav Šlancar, Bořetice čp. 470, 

- jedná se pozemek p.č. 2584/66, o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Bořetice 

  u Hustopečí, 

- pozemek se nachází v ulici K Vrbici na levé straně před domem čp. 133, který je majetkem 

  Žadatele, 

- pozemek těsně sousedí s pozemkem žadatele. 
 

V 18:31 přichází Ing. Lenka Bukovská. 
 

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

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat pozemek p.č. 

2584/66, o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí. 

Hlasování: 

ANO: 10 členů    Ne: 0 členů Zdržel se: 1 člen 

8. Projednání a schválení prodeje pozemků nebo částí pozemků: 

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

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

- 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, 

- záměr Obce Bořetice odprodat pozemek byl zveřejněn v době od 9.3.202 do 31.3.2020, 

- pod pozemkem je sklep – bývalý stárkovský. 
 

Pan Mgr. Radim Šebesta vznesl připomínku, jestli by nebylo dobré zřídit na pozemek věcné 

břemeno za účelem vstupu a opravy. 
 

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

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo prodej pozemku p. č. 5258, o výměře 19 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, 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 sepsání kupní smlouvy, poplatek za 

ověření podpisů, poplatek za návrh na vklad) a daň z nabytí, vznikne-li obci daňová povinnost. 

Obec Bořetice upozorňuje kupující, že pod pozemkem se nachází stavba obce – kvelbený sklep. 

Hlasování: 

ANO: 10 členů     Ne:0 členů    Zdržel se: 1 člen 

      b) projednání 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, 



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

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

  geometrického plánu č. plánu č. 1300-108/2020 , 

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

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

- jedná se prodej části pozemku p. č. 133/13, a to nově vzniklé pozemky pozemek p. č.  

  133/194, o výměře cca 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí,  

  a pozemek p.č. 133/195, o výměře cca 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice  

  u Hustopečí, dále části pozemku p. č. 2584/1, a to nově vzniklý pozemek p. č. 2584/99, 

  o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní plocha, a nově vzniklý pozemek p.č. st. 1236,  

  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. 876/2, a to nově vzniklý 

  pozemek p. č. st. 1237, o výměře 82 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, vše v k. ú. 

  Bořetice u Hustopečí, 

- záměr Obce Bořetice odprodat pozemek byl zveřejněn na úřední desce v době od 9.3.2020 

  do 23.4.2020. 
 

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 vzniklé 

pozemky pozemek p. č. 133/194, o výměře cca 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. 

Bořetice u Hustopečí, za cenu 242,--Kč/m2, a pozemek p.č. 133/195, o výměře cca   9 m2, druh 

pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, za cenu 242,--Kč/m2 dále části pozemku 

p. č. 2584/1, a to nově vzniklý pozemek p. č. 2584/99, o výměře 55 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, za cenu  242,--Kč/m2  a nově vzniklý pozemek p.č. st. 1236, o výměře 7 m2, druh 

pozemku: zastavěná plocha, za cenu 242,--Kč/m2 a dále pozemku p. č. st. 876/2 , o výměře 22 

m2, druh pozemku: zastavěná plocha, za cenu 242,--Kč/m2 a dále část pozemku p.č. 876/2, a to 

nově vzniklý pozemek p. č. st. 1237, o výměře 82 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, za cenu 

242,--Kč/m2,vše v k. ú. Bořetice u Hustopečí, dle návrhu geometrického plánu č. 1300-

108/2020, který zpracoval Ing. Svoboda, do SJM manželům ……………., Bořetice čp. ….., za 

podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku (poplatek za 

vytvoření geometrického plánu, 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: 11 členů   Ne: 0 členů       Zdržel se: 0 člen 

9. Projednání a schválení Smlouvy o pronájmu pozemků – pozemky pod 

    budovou zdravotním střediskem 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha, 

- jedná se o uzavření Smlouvy o pronájmu pozemků (v podílu k id 4/6 nemovitostí), 

   konkrétně se jedná nájem části pozemku p.č. 2584/90, o výměře 11,33 m2, druh pozemku: 

  ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, dále části pozemku p. č. 2584/86, o výměře 

  18,66 m2, druh pozemku: ostatní plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, dále části pozemku 

   p. č. st. 497/2, o výměře 56 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Bořetice 

   u Hustopečí, a pozemku p. č. st. 830/2, o výměře 62 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a 

   nádvoří, k. ú. Bořetice u Hustopečí, 

- účastníci smlouvy Obec Bořetice, 691 08 Bořetice čp. 39, jako nájemce, a paní …… 

………, 692 01 Bavory čp. ……., jako pronajímatel, 

- roční nájemné za pozemky celkem 7 030,-- Kč. 
 

Pan …….. řekl, že nabízí prodej pozemků za cenu 2 000,-- Kč/m2
 



Pan starosta František Petrásek odpověděl, že z osobního jednání navrhoval p. …… cenu někde 

kolem 900,-- Kč/m2, požádal tedy pana …….., aby se dohodl s manželkou a dali obci Bořetice 

oficiální návrh ceny, za který by byli ochotni obci pozemky prodat. 

Pan Radim Šebesta řekl, že by bylo dobré také zvážit to, že pozemek bude sloužit veřejně 

prospěšnému účelu (pozemky pod zdravotním střediskem) a požádal, zda by i toto mohlo být 

při stanovení ceny zohledněno. 
 

Bod byl z jednání zastupitelstva stažen. K projednání dojde, až bude znám oficiální návrh ceny 

od manželů …………. 
 

10. Projednání a schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci 

      veřejné zakázky s názvem „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha, 

- předmětem projednávání je „Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky 

  s názvem „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“, 

- účastníci smlouvy jsou Obec Bořetice, 691 08 Bořetice čp. 39, jako objednatel, a sdružení 

  firem ve společnosti pod názvem „Sdružení Bořetice“, se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 

  568 02 Svitavy, jako dodavatel, 

- v dodatku č. 2 prodloužit termín splnění odkládací podmínky účinnosti smlouvy až do 

30.9.2020. 
 

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

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci 

veřejné zakázky s názvem „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ mezi Obcí Bořetice, 

se sídlem Bořetice čp. 39, 69108 Bořetice, IČ: 00283037 (objednatel), a sdružení firem ve 

společnosti pod názvem „Sdružení Bořetice“, se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, 

zahrnující společnost EVT Stavby s.r.o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 

Svitavy, IČ: 25260766, a společnost OHL ŽS, a. s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 

Brno, IČ: 46342796, viz písemná příloha, schválilo  znění Dodatku č. 2 a pověřilo starostu 

podpisem Dodatku č. 2. 

Hlasování: 

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

11. Projednání a schválení účetní závěrky Obce Bořetice za rok 2019 

- přednesl starosta pan František Petrásek a účetní paní Alena Švástová, 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 2019, včetně příloh: 

a) Rozvahy, 

b) Výkazu zisku a ztráty, 

c) Příloh, 

d) Roční zprávy o provedení finanční kontroly, 

e) Zprávy veřejnosprávní kontroly přijaté dotace v případě, že tato je k datu schválení 

účetní závěrky k dispozici, 

f) Zprávy o přezkumu hospodaření, 

g) Inventarizační zprávy, 

h) Doplňujících informací vyžádaných schvalujícím orgánem. O doplňující informace, 

které budou součástí schvalované účetní závěrky požádá schvalující orgán předem. 

 



Hlasování: 

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

12. Projednání a schválení Závěrečného účtu Obce Bořetice za rok 2019 

- přednesl starosta pan František Petrásek a účetní paní Alena Švástová, viz písemná příloha 
 

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

Bořetice schválilo Závěrečný účet Obce Bořetice za rok 2019 vyjádřením souhlasu 

s celoročním hospodařením s výhradou a přijalo toto nápravné opatření ke zjištěnému 

nedostatku při přezkoumání hospodaření obce: Zastupitelstvo Obce Bořetice přijalo systémové 

nápravné opatření, že v budoucnu bude obec postupovat v souladu se zákonným předpisem a 

ukládá starostovi obce dbát na dodržování § 4 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Na VIII. veřejném zasedání zastupitelstva Obce Bořetice dne 

4.12.2019 byl schválen schodkový rozpočet na rok 2020 a schodek byl kryt úvěrem (Smlouva 

o úvěru ze dne 24.10.2019). 

Hlasování:  

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

13. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice: 

      Linka bezpečí, Praha 

      - přednesl starosta pan František Petrásek, viz písemná příloha 

      - žadatel Linka Bezpečí, z.s. Praha 

      - žádost o podporu ve výši 7 500,-- Kč 
 

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

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo poskytnutí podpory z rozpočtu Obce Bořetice na provoz 

Linky bezpečí, z. s., ve výši 7 500,-- Kč. 

Hlasování: 

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

14. Projednání Rozpočtového opatření č. 2/2020 

14.a) Projednání a schválení zakoupení paketovacího listu na papír a plasty 

-  přednesl Jiří Michna, viz písemná příloha 
 

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

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo zakoupení paketovacího lisu LSM V5, dle cenové 

nabídky v rámci provedeného průzkumu trhu, (viz písemná příloha), za cenu 109.900,-- Kč bez 

DPH, resp. 132.979,-- Kč vč. DPH, od společnosti Waste Tec s. r. o., se sídlem Pod Lečí 594, 

Lipence,   155 31 Praha 5, IČ: 03610691, a pověřuje starostu vyřízením objednávky. 

Hlasování: 

ANO: 10 členů          Ne: 0 členů         Zdržel se: 1 člen 

14 b.)Projednání Rozpočtového opatření č. 2/2020 

- přednesl starosta pan František Petrásek a účetní obce paní Alena Švástová, viz písemná  

 příloha 

- doplnění: zvýšení § 3412 na straně výdajů o částku 90 000,-- Kč, zvýšení § 3612 na straně 

výdajů o částku 3 200,-- Kč, zvýšení § 5512 na straně výdajů o částku 15 000,-- Kč, snížení 

rezervy o 91 000,-- Kč a zvýšení § 3612  na straně příjmů o částku 1 000,-- Kč, zvýšení                   

§ 3613  na straně příjmů o částku 16 200,-- Kč.  

 
 

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



Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2020 Obce Bořetice tak, jak 

bylo předloženo, zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové výši 8 840 300,-- Kč s těmito 

změnami:  

zvýšení § 3412 na straně výdajů o částku 90 000,-- Kč, zvýšení § 3612 na straně výdajů o částku 

3 200,-- Kč, zvýšení § 5512 na straně výdajů o částku 15 000,-- Kč, snížení rezervy                           

o 91 000,-- Kč a zvýšení § 3612  na straně příjmů o částku 1 000,-- Kč, zvýšení § 3613  na 

straně příjmů o částku 16 200,-- Kč -viz písemná příloha. 

Hlasování:  

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

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

      128/2000 Sb.,  v pozdějším znění 

Další návrhy nebyly předneseny. 
 

16. Rozprava a různé 

Starosta obce Bořetice pan František Petrásek seznámil přítomné s návrhem manželů ….. 

………. odprodat obci část pozemků za svým domem a žádající obec, aby na těchto pozemcích 

obec vybudovala prodloužení vodovodu k novým domům. Zbylou část pozemků chtějí využít 

jako dvě stavební místa pro rodiny svých dětí.  
 

Pan Jiří Michna uvedl, že obec by toto podpořit měla, jedná se o mladé rodiny s dětmi, navíc 

se tam chystá stavba dalšího domu, celkem by tedy vodovod byl pro tři domy. 

Dále pan starosta František Petrásek informoval o tom, jaké jsou možnosti pořádání veřejných 

akcí včetně tradičních hodů - 90 % okolních obcí se přiklání k názoru tradiční hody nepořádat.  

Dle sdělení hygieny musí mít všichni členové dechové hudby platný test na covid ne strarší 4 

dnů, dodržování přísných hygienických pravidel, dále je otázka, jak to bude s nošením roušky. 
 

Pan Václav Surman řekl, že na takové úvahy je brzy. 
 

Pan Miroslav Náležinský se ještě vrátil k tématu ceny pozemků. Uvedl, že obec nekupuje 

pozemky za účelem podnikání, ale kupuje pozemky pro všechny, na kterých je vybudováno 

zařízení, které využívají všichni občané. Toho by si měli být vědomi hlavně prodávající a měli 

by obci pozemky nabízet za rozumnou cenu. 
 

17. Závěr jednání 

Starosta obce pan František Petrásek ukončil jednání v 19:50 hodin závěr jednání  

 

Zapsala: Jana Hluchá 

 

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

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

Miroslav Náležinský, ověřovatel zápisu …………………………………………… 

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

   

 
 

 


