
Zápis ze III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, které se 

konalo ve středu 24. dubna 2019 
 

Začátek jednání je v 18:00 hodin 

Jednání svolal: starosta obce pan František Petrásek 
 

Přítomni: 13 členů: Milan Herůfek, 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, Václav Surman 
 

Omluveni: Ing. Stanislav Novák, Mgr. Radim Šebesta (příchod 18:10 hod.) 
 

1.   Zahájení jednání, kontrola prezence, a schválení programu jednání 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 
 

Program jednání III veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, 

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 výborů a komisí 

6.   Interpelace, náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice 

7. Projednání a schválení zveřejnění záměrů prodejů pozemků 

   a) projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 133/13, k. ú.   

        Bořetice u Hustopečí, druh pozemku: ostatní plocha 

    b) projednání schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 133/13, k. ú.   

        Bořetice u Hustopečí, druh pozemku: ostatní plocha 

    c) Projednání a schválení zveřejnění prodeje pozemků p. č. 133/115 a p. č. 133/116, k. ú. 

        Bořetice u Hustopečí 

8. Projednání a schválení prodeje pozemků: 

     a) projednání a schválení prodeje pozemku p. č. 2933/10, k. ú. Bořetice 

      u Hustopečí 

9. Projednání a schválení registrace Obce Bořetice k placení DPH 

10. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2/2019 Obce Bořetice 

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

      128/2000 Sb.,  v pozdějším znění 

12. Rozprava a různé 

13. Závěr jednání 
 

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

obce Bořetice schválilo program jednání III. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 

tak, jak byl předložen včetně doplnění bodů: 

8.b) Projednání a schválení prodeje pozemků p. č. 133/115 a p. č. 133/116, k. ú. 

        Bořetice u Hustopečí 

11.a) Projednání a schválení zařazení změn do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice 

- Ing. Stanislav Novák, Bořetice čp. 530 

11.b) Projednání a schválení zařazení změn do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice 

- manželé Věra a Jaroslav Válkovi, Bořetice čp. 207 

11.c) Projednání a schválení zařazení změn do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice 

- Stapleton -Springer, Bořetice čp. 476 



11.d) Projednání a schválení registrace u Ministerstva vnitra, Praha na akci            

014D24100 9386 Bořetice – dopravní automobil a projednání a schválení přijetí dotace 

11.e) Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice č. 

VPS/01/2019/TJ Sokol 

a zrušení bodu:  

7.c) Projednání a schválení zveřejnění prodeje pozemků p. č. 133/115 a p. č. 133/116, k. ú. 

Bořetice u Hustopečí 

Hlasování: 

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

2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

Návrh na členy návrhové komise: Milan Herůfek, Miroslav Náležinský 
 

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

návrhové komise byli zvoleni pan Milan Herůfek a pan Miroslav Náležinský 

Hlasování:   

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

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

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

ověřovateli zápisu byli zvoleni paní  Bc. Lenka Kuchyňková a pan Radomír Újezdský 

Hlasování:   

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

V 18:10 hodin přichází Mgr. Radim Šebesta 
 

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

      informace rady 

- výpis z jednotlivých jednání rady byl zveřejněn na webových 

  stránkách obce v zabezpečené složce pouze s přístupem pro zastupitele, viz. písemná příloha 
 

4.   Kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání ZO 

- přednesl Ing. Marek Polák, viz. písemná příloha 
 

5.   Zprávy z jednání výborů a komisí 

– žádné nebyly předneseny 
 

6.    Interpelace, náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice 

Paní Bc. Lenka Kuchyňková se dotázala, jestli už začalo plánované provádění značení v obci -

ulice, směrovky. 

Starosta pan František Petrásek odpověděl, že v současné době probíhá místní šetření i o stavu 

dopravního značení a realizace proběhne současně. 

Paní Bc.  Lenka Kuchyňková se dále otázala, jestli se jednalo o provedení částečného zastínění 

na dětském hřišti u bytovek „U járku“ 

Starosta František Petrásek odpověděl, že rada obce se tímto zabývala a hledá způsob vhodného 

zastínění. Nejde jen o tom provést zastínění, ale musí se přitom brát ohled na bezpečnost – 

vzdálenost od herních prvků atd. 

Paní Bc. Lenka Kuchyňková se dále ještě dotázala k prodeji pozemků. Řekla, jestli by neměla 

být zakotvena nějaká obecná zásada o tom, že když někdo bude chtít od obce odkoupit 

pozemek, tak by se mělo prověřit, jestli dotyčný nevlastní nějaký pozemek, který by obec 

potřebovala (například k uložení inženýrských sítí, pozemek pod vozovkou, atd.) a dohodnout 

se na směně.  



Starosta pan František Petrásek odpověděl, že každý prodej se řeší individuálně, nelze nastavit 

nějaká obecná závazná pravidla. 

Pan Mgr. Radim Šebesta navrhl, že by Obec Bořetice mohla mít vypracovaný seznam pozemků, 

který bude obec potřebovat na příklad při realizaci ČOV, a když někdo požádá o prodej, tento 

seznam projít a v přídě, že se tam tato osoba a její pozemek objeví dohodnout směnu nebo 

vzájemný prodej. 

Pan Václav Surman se dotázal, v jaké fázi je vyřizování úvěru na výstavbu ČOV a kanalizace, 

jestli už obec žádala a u jaké banky.  

Starosta pan František Petrásek odpověděl, že obec zatím o úvěr nežádala. Osloveny byly 

Komerční banka, Česká spořitelna a Československá obchodní banka. Zatím pouze indikativní 

nabídky - předběžné návrhy. O úvěr bude obec žádat, až po provedeném VŘ, kdy bude známá 

celková cena. 

Pan Václav Surman opět vystoupil s návrhem na přesun zdravotního střediska na dům služeb, 

kde se v současné době nachází provozovna kadeřnictví a skladovací prostory obce. A navrhuje 

stávající prostory zdravotního střediska využít pro potřeby mateřské školy. Současné zdravotní 

středisko je nedůstojné, nachází se v patře a v případě, že jste imobilní, musí paní doktorka sejít 

dolů a ošetřit vás doslova „na ulici“. 

Pan Miroslav Náležinský řekl, že byl předložen návrh projektů a priorit, kde se mimo jiné 

objevuje i výstavba nové MŠ. Rozšíření MŠ v navrhovaném prostoru nám hygiena neschválí.   

Pan Václav Surman se dále dotázal, jak je to s rekonstrukcí VO, jestli už obec stavbu převzala 

a je zkolaudovaná a jestli obdržela od dodavatele revizní zprávy. 

Starosta pan František Petrásek odpověděl, že ano. 

Pan Václav Surman na to reagoval, že rekonstrukce je provedena špatně a není podle norem, 

zvláště poukázal na osvětlení u přechodů. 

Pan Miroslav Náležinský odpověděl, že v této fázi rekonstrukce se řešilo pouze veřejné 

osvětlení, osvětlení přechodů a jejich značení se musí řešit samostatně.  

Pan Václav Surman řekl, že přechod byl osvětlen správně a neví, proč se to měnilo.  

Pan Václav Surman dále upozornil, že nové sloupky Pode dvorem jsou osazeny nesprávně, 

opačně. Měly by se přetočit. 

Pan Václav Surman dále řekl, že se ze zápisů z rady dozvěděl, že obec požádala biskupství     o 

koupi farní zahrady. To je ale špatný postup. Obec si asi neprověřila, že zahrada patří farnosti a 

farníkům, ne biskupství. 

Starosta pan František Petrásek odpověděl, že obec biskupství o žádný prodej nežádala. Musí 

nejprve oslovit pana faráře a farní radu a v případě, že budou souhlasit, pak následně jednat 

s biskupstvím o možnostech odkoupení nebo směny pozemku.  
 

7. Projednání a schválení zveřejnění záměrů prodejů pozemků 

   a) projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 133/13, k.ú.   

   Bořetice u Hustopečí, druh pozemku: ostatní plocha 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- jedná se o prodej části pozemku p. č. 133/13, o výměře cca 65 m2 k. ú. Bořetice u Hustopečí, 

   za domem čp. 304, v ulici „Pode dvorem“, který je ve vlastnictví žadatelů 

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

Starosta obce Bořetice 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, 

o výměře cca 65 m2, druhu pozemku: ostatní plocha, k. ú Bořetice u Hustopečí. 

Hlasování:   

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

 



 

    b) projednání schválení zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 133/13, k. ú.   

        Bořetice u Hustopečí, druh pozemku: ostatní plocha 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- jedná se o prodej části pozemku p. č. 133/13, o výměře cca 110 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí, 

   vedle domu čp. 415, v ulici „Pode dvorem“, který je ve vlastnictví žadatelů 

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

- starosta pan František Petrásek řekl, že upozornil manžele ………………, že by se měl ještě 

do výkupu zařadit pan ……………., protože část pozemku zasahuje za jeho pozemek. 
 

Starosta obce Bořetice 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, 

o výměře cca 110 m2, druhu pozemku: ostatní plocha, k. ú Bořetice u Hustopečí. 

Hlasování:   

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

8. Projednání a schválení prodeje pozemků: 

     a) projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 2933/10, k.ú. Bořetice 

      u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- jedná se o prodej pozemku p. č. 2933/10, k. ú. Bořetice u Hustopečí, druh pozemku: ostatní 

  plocha, výměra pozemku: 85 m2
 

- pozemek se nachází v ulici „K nádraží“ za domem čp. 167, který je ve vlastnictví žadatelky 

- žadatel: ………………, bytem Bořetice čp. … 

- záměr prodeje zveřejněn na úřední desce v době od 4. 3. 2019 do 25. 4. 2019 

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

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

Bořetice schválilo prodej pozemku p. č. 2933/10, o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní 

plocha, k. ú. Bořetice u Hustopečí, za cenu 200,-- Kč za 1 m2, kupující paní ……………………, 

bytem Bořetice čp. ….., za podmínky, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem 

pozemku (poplatek za sepsání kupní smlouvy, poplatek za návrh na vklad, ověření podpisu) a 

daň z nabytí, vznikne-li obci daňová povinnost; 

Hlasování: 

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

    8.b) Projednání a schválení prodeje pozemků p. č. 133/115 a p. č. 133/116, k. ú. 

        Bořetice u Hustopečí 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- jedná se o prodej pozemků p. č. 133/115 a p. č. 133/116, k. ú. Bořetice u Hustopečí, 

které se nacházejí za domy v ulici „Pode dvorem. 

- zájemci o koupi: pan …………………, bytem Bořetice čp. … a paní ……………….., 

bytem Bořetice čp. ….. 

- na prodej pozemků byl zhotoven dle geometrického plánu č. 1227-11/2019, který 

zpracovala První Země s.r.o., Podivín 

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

schválilo/ 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 panu …………………., 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 

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 paní …………….., 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 

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

Hlasování: 

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

9. Projednání a schválení registrace Obce Bořetice k placení DPH 

- přednesl starosta pan František Petrásek 

- hlavním důvodem k placení DPH výstavba ČOV v obci 
 

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

Bořetice schválilo registraci Obce Bořetice k placení DPH. 

Hlasování:   

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

10. Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 2/2019 Obce Bořetice 

- 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. 2/2019 Obce Bořetice s těmito změnami: 

v příjmové části rozpočtu k navýšení na § 6171 položka 2212 v částce 500,-- Kč, dotace 4216 

Hasiči    450 000,-- Kč. Ve výdajové části rozpočtu k navýšení rezervy 6409 položka  5901 o 

500,-- Kč a snížení rezervy o 300 000,-- Kč, zvýšení § 5512 o 300 000,--Kč (spoluúčast) a o 

450 000,--Kč (dotace). Celkové zvýšení v příjmové i ve výdajové části je o 578 700,--Kč. 

Hlasování:  

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

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

      128/2000 Sb.,  v pozdějším znění 

11.a) Projednání a schválení zařazení změn do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice 

- Ing. Stanislav Novák, Bořetice čp. 530 

- přednesl starosta pan František Petrásek – viz. písemná příloha 

- změna využití pozemku p. č. 4573, způsob využití po změně: Plochy občanského vybavení – 

Agroturistika, a změna využití pozemků p. č.  4141, 4142, 4143, 4144, 4155, způsob využití po 

změně: Plochy smíšené výrobní – vinné sklepy a rekreace, vše k. ú. Bořetice u Hustopečí 

- jedná se o změnu využití pozemků v k. ú. Bořetice u Hustopečí, všechny pozemky se nachází 

v areálu sklepů Pod Kraví horou – trať Kopce a Mináře 

- finanční spoluúčast je 17 041,-- Kč na základě Smlouvy o úhradě nákladů za zpracování 

změny ÚP obce Bořetice 
 

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

Bořetice schválilo zařazení do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice změnu využití pozemku p. č. 4573, 

způsob využití po změně: Plochy občanského vybavení – Agroturistika, a pozemků p. č. 4141, 

4142, 4143, 4144, 4155, způsob využití po změně: Plochy smíšené výrobní – vinné sklepy a 

rekreace, vše v k. ú. Bořetice u Hustopečí, žadatel pan  …………………., Bořetice čp. …. 

Zařazení požadovaných změn do připravované Změny č. 2 ÚP Bořetice je zpoplatněno částkou 



17 041,-- Kč, úhrada bude provedena po uzavření Smlouvy o úhradě nákladů za zpracování 

změny ÚP obce Bořetice – viz. písemná příloha.  

Hlasování:  

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

11.b) Projednání a schválení zařazení změn do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice 

- manželé Věra a Jaroslav Válkovi, Bořetice čp. 207 

- přednesl starosta pan František Petrásek – viz. písemná příloha 

 - návrh změny využití části pozemku p. č. 2619, o výměře 426,5 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí,  

   způsob využití po změně: Plochy bydlení v rodinných domech, žadatelé manželé  

   ………………, Bořetice čp. …... 

- pozemek se nachází v trati „Tálky za kostelem“ 

- finanční spoluúčast je 17 041,-- Kč na základě Smlouvy o úhradě nákladů za zpracování  

  změny ÚP obce Bořetice – viz. písemná příloha 
 

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

Bořetice schválilo zařazení do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice změnu využití části pozemku         

p. č. 2619, o výměře 426,5 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí, způsob využití po změně: Plochy 

bydlení v rodinných domech, žadatelé ………………….., Bořetice čp. ….  Zařazení 

požadovaných změn do připravované Změny č.2 ÚP Bořetice je zpoplatněno částkou        

17 041,-- Kč, úhrada bude provedena po uzavření Smlouvy o úhradě nákladů za zpracování 

změny ÚP obce Bořetice – viz. písemná příloha.  

Hlasování:  

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

11.c) Projednání a schválení zařazení změn do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice 

- firma Stapleton -Springer, Bořetice čp. 476 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- návrh změny využití pozemku  p. č. st. 26/4 o výměře 1 594 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí,  

  způsob využití po změně: Plochy smíšené obytné - venkovské, Žadatel: Stapleton-Springer, 

  s. r. o., IČO: 27154513, Bořetice čp. 476 

- pozemek se nachází v areálu vinařství Stapleton- Springer na levé straně při silnici směrem 

   na Kobylí 

- finanční spoluúčast je 17 041,-- Kč na základě Smlouvy o úhradě nákladů za zpracování  

  změny ÚP obce Bořetice – viz. písemná příloha 
 

Mgr. Petr Zemánek vyjádřil svůj názor, že kolem pozemku dokola je pouze plocha výrobní, 

možná by se to dalo řešit spíše změna regulativu. 
 

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

Bořetice schválilo zařazení do Změny č. 2 ÚP Obce Bořetice změnu využití části pozemku p. 

č. st. 26/4, o výměře 1 594 m2, k. ú. Bořetice u Hustopečí, způsob využití po změně: Plochy 

smíšené obytné - venkovské, Žadatel: Stapleton-Springer, s. r. o., IČO: 27154513, Bořetice čp. 

476. Zařazení požadovaných změn do připravované Změny č. 2 ÚP Bořetice je zpoplatněno 

částkou 17 041,-- Kč, úhrada bude provedena po uzavření Smlouvy o úhradě nákladů za 

zpracování změny ÚP obce Bořetice – viz. písemná příloha.  

Hlasování:  

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

 



11.d) Projednání a schválení registrace u Ministerstva vnitra, Praha na akci 014D24100 

9386 Bořetice – dopravní automobil a projednání a schválení přijetí dotace 

- přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

- obec obdržela od Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru  

 ČR, oznámení o registraci akce  -014D241009386 Bořetice (JMK) Bořetice – dopravní  

  automobil  

- pořizovací cena 1 000 000,-- Kč, výše dotace je 450 000,-- Kč,  
 

Pan Václav Surman se dotázal, k čemu bude nový dopravní automobil využitý a co je jeho 

součástí. Jiří Michna odpověděl, že bude DA bude využit především k dopravě členů JSDH a 

dalším účelům (např. doprava mladých hasičů) a bude vybaven dle vyhlášky, neboť stávající 

technický automobil je vázán na využití AED. Mgr. Radim Šebesta se dotázal, jaká bude 

spoluúčast obce. Jiří Michna odpověděl, že při předpokládané max. ceně 1 mil. Kč by 

spoluúčast obce měla být ve výši max. 300 000,-- Kč, neboť kromě dotace od HZS ve výši 

450 000,-- Kč byla schválena ještě dotace od JMK ve výši 250 000,- Kč, a bude záležet na 

konečné vysoutěžené částce.  
 

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

Bořetice schválilo Registraci Obce Bořetice na akci „Bořetice – dopravní automobil 

(014D241009386)“ u Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného 

sboru, Praha a dále schválilo přijetí dotace od Ministerstva vnitra, generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru, Praha z programu Dotace pro jednotky JSDH obcí ve výši 

450.000,-- Kč, na zakoupení dopravního automobilu pro JSDH Bořetice. 

Hlasování: 

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

11.e) Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice č. 

VPS/01/2019/TJ Sokol 

– přednesl starosta pan František Petrásek, viz. písemná příloha 

– dotace ve výši 200 000,-- Kč byla schválena v rozpočtu na rok 2019, schvalovat se bude 

jen smlouva 
 

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

schválilo znění a uzavření Smlouvy O poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bořetice č. 

VPS/01/2019/TJ Sokol Bořetice a pověřilo starostu obce podpisem této smlouvy – viz. písemná 

příloha. 

Hlasování:  

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

12. Rozprava a různé 

Starosta pan František Petrásek oznámil všem přítomným, že včera bylo vydáno stavební 

povolení na ČOV a kanalizaci. 
 

Pan Miroslav Náležinský seznámil přítomné s možností zasíťování obce optickým kabelem – 

bylo by prováděno při kanalizaci, do výkopů by se položil další kabel, samozřejmě souhlasem 

dodavatele stavby. Je potřeba projektová dokumentace – nabídky jsou v částkách 107 400,-- a 

125 000,-- Kč, samotná realizace by pak stála cca 500 000,-- Kč.  

Pan Mgr. Radim Šebesta vyjádřil názor, že si myslí, že je to dobrá věc. 
 

Pan Miroslav Náležinský dále přednesl návrh na realizaci nového bezdrátového rozhlasu, 

seznámil také s cenou, výzva květen 2019 realizace rok 2020 další výzva bude pravděpodobně 

na podzim, ale nemusí být, pokud se vyčerpají v květnovém termínu finanční prostředky.   

 



Pan Jaroslav Bureš upozornil na housenky na stromech v alejích. 
 

Pan Jaroslav Bureš řekl, že by bylo dobré vyčistit járky – téměř všechny jsou zanesené. 
 

Ing. Lenka Bukovská a Zuzana Čumpová společně upozornily na nájezdy zákazníků kavárny 

Dvorek. Kolem kostela i parku byla katastrofální dopravní situace. Auta stála všude, ale hlavně 

ne na parkovišti, po silnici se nedalo ani projet, auta stála až na trávnících.  
 

Starosta pan František Petrásek informoval o tom, že ihned po akci „Ukliďme Bořetice“ někteří 

dobráci do rána vysypali plný kontejner na sklo, prohodili značku autobusovou zastávkou, po 

cyklostezce bylo všude rozbité sklo. Dále starosta pan František Petrásek řekl, že se bavil se 

starosty okolních obcí a ti mu sdělili, že chystají zřízení kamerového systému, kterým si budou 

chránit majetek ve vlastnictví obce. 
 

Pan Ing. Marek Polák řekl, že četl, že se opravuje rozhledna ve Velkých Pavlovicích a dotázal 

se, jak je to s údržbou rozhledny v Bořeticích. 

Odpověděl starosta pan František Petrásek, že rozhledna není majetkem obce, ale Kravihorské 

republiky a ta si zajišťuje její údržbu. 
 

Pan Václav Petrásek upozornil, že na hřbitově je spadený pomník farářů. 

Odpověděla paní Bc. Lenka Kuchyňková, že farnost o tom ví a problém se řeší. Bohužel 

kameníci teď mají hodně práce. 
 

13. Závěr jednání 

V 19:50 hodin po projednání všech bodů a skončení rozpravy pan starosta František Petrásek  

ukončil jednání.  
 

V Bořeticích dne: 24. 4. 2019 

Zapsala: Jana Hluchá 

 

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

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

Bc. Lenka Kuchyňková, ověřovatel zápisu                              …………………………………. 

Radomír Újezdský, ověřovatel zápisu                                      ………………………………… 

 
 

 


