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Zápis z II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Bořetice , konaného dne 11. dubna 2006
Začátek jednání: 20.10 hodin
Přítomni: Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav Novák,
JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing.
Jaroslav Grůza, Václav Surman, Ing. Pavel Odstrčil, Jaroslav Procházka, Marie
Vyhňáková, Milan Herůfek
Omluveni: Ing. Václav Kadlec
1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání:
Návrh programu jednání II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice dne
11. dubna 2006
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého jednání Zastupitelstva obce Bořetice
Zprávy z jednání Rady obce
Zpráva z kontrolního výboru z 31.01.2006
Zpráva z finančního výboru z 22.2.2006
Prodeje a směny pozemků
a) Bogdan Trojak, Bořetice čp. 131 – žádost o odprodej pozemku – p.č. PK 287,
PK 288, vše k.ú. Bořetice
b) Petra Paštiková, Bořetice čp. 488; Pavel Kuchyňka, Bořetice 279; Kateřina
Neubergerová, Bořetice čp. 279 – pozemek p.č. 1638/9, 1636/7, 1630/24, vše
k.ú. Bořetice
c) Josef Juras, Brno – revokace usnesení z důvodu úmrtí a schválení prodeje
paní Jurasové, p.č. 133/109 a 133/107, k.ú. Bořetice
8. Mikroregion Hustopečsko
a) Dohoda o připojení Mikroregionu Kloboucko k Mikroregionu Hustopečsko
(záměr)
b) Dohoda o připojení Mikroregionu Kloboucko k Mikroregionu Hustopečsko
(aktualizace stanov, článek III. Právní předpisy)
9. Měsíční odměny – zástupce starosty, členové ZO, členové RO
10. Rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 1/2006
11. Příprava mezinárodní konference ve dnech 26. – 28. května 2006
12. Seznámení s výsledkem výběrového řízení - Zpevněná polní cesta C 3
13. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona 128/2000
Sb. v pozdějším znění)
14. Rozprava a různé
15. Závěr jednání
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JUDr. Jana Zemánková: doplnit program jednání bod č. 5 o zprávu z kontrolního
výboru ze dne 6.12.2005
Pan starosta Václav Petrásek navrhuje doplnit program jednání o body
13. a) Soutěž o nejhezčí balkon a zahrádku
b) Odprodej plynovodu v Kraví hoře pro JMP, a.s.
c) Regulační plán – Kraví hora (areál sklepů)
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
zastupitelstvo obce Bořetice schválilo program jednání II. veřejného zasedání ZO
Bořetice tak, jak byl předložen včetně výše uvedených změn.
Hlasování:
Ano: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo program jednání II. veřejného zasedání
Zastupitelstva Obce Bořetice dne 11. dubna 2006 tak, jak byl předložen včetně
výše uvedených změn.
2. Volba ověřovatelů zápisu
návrh: Marie Vyhňáková, Miroslav Grůza
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo Obce Bořetice zvolilo ověřovateli zápisu z II. veřejného zasedání
Zastupitelstva Obce Bořetice ze dne 11. dubna 2006 paní Marii Vyhňákovou a pana
Miroslava Grůzu.
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice zvolilo na svém II. veřejném zasedání dne
11. dubna 2006 ověřovateli zápisu paní Marii Vyhňákovou a pana Miroslava
Grůzu.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice
- přednesla Ing. Lenka Bukovská (viz. příloha)
Zastupitelstvo Obce Bořetice vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení
z minulého zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice.
4. Zprávy z jednání Rady Obce Bořetice
- přednesla Ing. Lenka Bukovská
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- zprávy z jednání Rady Obce Bořetice od 24.1.2006 do 28.3.2006 (viz. příloha)
Zastupitelstvo Obce Bořetice bere na vědomí zprávy z jednání Rady Obce
Bořetice od 24.1.2006 do 28.3.2006.
5. Zprávy z Kontrolního výboru Obce Bořetice
- přednesl Milan Herůfek
- ze dne 6.12.2005, 31.1.2006, (viz. příloha)
JUDr. Jana Zemánková – připomínky k zápisu ze dne 17. ledna 2006 :
- v usnesení k bodu 9 chybí věta: „Zrušuje se Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů č. 1/2005“
- chybí schválení (není hlasováno), kdo to udělá, termín zpracování (do kdy)
- návrh např. u pozemků schválit lhůty např. 1 rok a po roku pokud nebude schválený
úkon realizován, aby rozhodnutí padlo
- Ing. Jaroslav Grůza – připomínky k zápisu ze dne 31. ledna 2006, týkající se
spotřeby energií a plynu v ZŠ a MŠ Bořetice
- JUDr. Jana Zemánková – schválit opatření, aby se zápisy a usnesení staly
přehlednými; u usnesení uvádět kdo to udělá, termín zpracování ( do kdy to udělá),
hlasování
- Václav Petrásek navrhuje opatření - vytvořit krátkodobou pracovní skupinu, která
by se ve spolupráci se školou, zabývala problematikou školství – spotřeba energií,
využití školních prostor a vytvořila návrh na řešení.
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byly přijata
opatření tak, jak je navrhuje JUDr. Jana Zemánková a Václav Petrásek
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém II. veřejném zasedání
zastupitelstva Obce Bořetice dne 11. dubna 2006, aby byla přijata opatření tak,
jak je navrhla JUDr. Jana Zemánková a pan Václav Petrásek.
6. Zpráva z jednání Finančního výboru Obce Bořetice
- ze dne 22.2.2006 (viz. příloha)
- přednesla Bc. Alena Újezdská
Zastupitelstvo Obce Bořetice bere na vědomí zprávu z jednání Finančního
výboru Obce Bořetice ze dne 22.2.2006.
7. Prodej a směny pozemků
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a) Bogdan Trojak, Bořetice čp. 131 – žádost o odprodej pozemku p.č. PK 287, PK
288, vše k.ú. Bořetice
- projednávání prodeje odsunout na dobu po skončení Jednoduchých pozemkových
úprav v Kraví hoře
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby projednávání žádosti o
prodej pozemků p.č. PK 287 a p.č. PK 288, vše k.ú. Bořetice, pana Bogdana Trojaka,
Bořetice čp. 131, bylo odloženo na dobu po skončení Jednoduchých pozemkových
úprav v Kraví hoře.
Hlasování:
ANO: 14

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém II. veřejném zasedání dne 11.
dubna 2006 odsunout projednávání žádosti o prodej pozemků p.č. PK 287, p.č.
PK 288, vše k.ú. Bořetice, pana Bogdana Trojaka, Bořetice čp. 131, na dobu po
skončení pozemkových úprav v Kraví hoře.
b) Petra Paštiková, Bořetice čp. 488; Kateřina Neubergerová, Bořetice čp. 279;
Pavel Kuchyňka, Bořetice čp. 279 – pozemek p.č. 1638/9, 1636/7, 1630/24, vše k.ú.
Bořetice
- výkup pozemku pod komunikací od Kuchyňkových – dořešit a projednat na příštím
zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice
- převod pozemku p.č. 1630/24 odsunout na pozdější dobu
- úkol pro pana starostu
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, že výkup pozemků od
sourozenců Kuchyňkových bude dořešen a předložen k projednání na příštím řádném
zasedání ZO Bořetice a převod pozemku p.č. 1630/24 byl odsunut na pozdější dobu.
Úkol splní pan starosta Václav Petrásek
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém II. veřejném zasedání dne 11.
dubna 2006 , aby výkup pozemků od sourozenců Kuchyňkových, Bořetice čp.
279, byl dořešen a předložen k projednání na příštím řádném zasedání
Zastupitelstva obce Bořetice a převod pozemku p.č. 1630/24, k.ú. Bořetice byl
odsud na pozdější dobu. Úkolem byl pověřen pan starosta Václav Petrásek.
c) Josef Juras, Brno – revokace usnesení z důvodu úmrtí a schválení prodeje
pozemků p.č. 133/109 a 133/107, paní Růženě Jurasové, Brno
- revokovat usnesení z veřejného zasedání ZO Bořetice ze dne 13. září 2005 –
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schválení prodeje pozemků panu Josefu Jurasovi, bytem Běloruská 8, Brno –
Bohunice
- Josef Juras – zemřel 8. února 2006
- pozůstalá manželka Růžena Jurasová – žádá o prodej pozemků 133/109, 133/107,
k.ú. Bořetice
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby bylo
revokováno usnesení z veřejného zasedání ze dne 13. září 2005, kterým byl schválen
prodej pozemků p.č. 133/109 a 133/107, vše k.ú. Bořetice, panu Josefu Jurasovi,
bytem Běloruská 8, Brno – Bohunice a byl schválen prodej pozemků p.č. 133/109 a
p.č. 133/107, vše k.ú. Bořetice, za stejných podmínek, paní Růženě Jurasové, bytem
Běloruská 8, Brno – Bohunice.
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém II. veřejném zasedání dne
11. dubna 2006 revokaci usnesení z veřejného zasedání ZO Bořetice ze dne 13.
září 2005, kterým byl schválen prodej pozemků p.č. 133/109 a 133/107, vše k.ú.
Bořetice, panu Josefu Jurasovi, bytem Běloruská 8, Brno – Bohunice a schválilo
prodej pozemků p.č. 133/109 a p.č. 133/107, vše k.ú. Bořetice, za stejných
podmínek, paní Růženě Jurasové, bytem Běloruská 8, Brno – Bohunice.

8. Mikroregion Hustopečsko
a) Dohoda o připojení Mikroregionu Kloboucko k Mikroregionu Hustopečsko
(záměr)
b) Dohoda o připojení Mikroregionu Klobouckou k Mikroregionu Hustopečsko
(aktualizace stanov, článek III. právní předpisy
- přednesl pan starosta Václav Petrásek (viz. příloha)
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo Obce Bořetice, schválilo záměr i „Dohodu o připojení Mikroregionu
Kloboucko k Mikroregionu Hustopečsko“ a dále kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo aktualizaci stanov DSO Mikroregion
Hustopečsko v textu aktualizace uvedené v „Dohodu o připojení Mikroregionu
Kloboucko k Mikroregionu Hustopečsko“, článku III. Právní předpisy.
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém II. veřejném zasedání dne 11.
dubna 2006 záměr i „Dohodu o připojení Mikroregionu Kloboucko
k Mikroregion Hustopečsko“ a dále schválilo aktualizaci stanov DSO
Mikroregion Hustopečsko v textu aktualizace uvedené v „Dohodu o připojení
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Mikroregionu Kloboucko k Mikroregionu Hustopečsko“, článku III. Právní
předpisy.
9. Měsíční odměny – zástupce starosty, členové ZO, členové RO
návrh:
zástupce starosty
člen rady
člen zastupitelstva

Kč 8.000,-Kč 1.130,-Kč
300,--

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby od
1. dubna 2006 byly výše měsíčních odměn následovně:
zástupce starosty
Kč 8.000,-člen rady
Kč 1.130,-člen zastupitelstva
Kč 300,-Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém II. veřejném zasedání dne 11.
dubna 2006 výše měsíční odměn od 1. dubna 2006 následovně:
zástupce starosty
Kč 8.000,-člen rady
Kč 1.130,-člen zastupitelstva
Kč 300,--

11. Příprava mezinárodní konference ve dnech 26. –. 28 května
- přednesl pan starosta Václav Petrásek
- návrh programu (viz. příloha)
Návrat k bodu jednání č. 10
10. Rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 1/2006
přednesla slečna Lucie Procházková (viz. příloha)
- návrh (viz. příloha)
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo Rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 1/2006
tak, jak jej přednesla slečna Lucie Procházková (viz. příloha) Celkové zvýšení
rozpočtu na straně příjmů i výdajů činní Kč 273.800,--. Příspěvek Mikroregionu
Hustopečsko vyplatit až po podání vysvětlení panem RNDr. Leošem Vejpustkem.
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Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém II. veřejném zasedání dne 11.
dubna 2006 rozpočtové opatření č. 1/2006 tak, jak jej přednesla slečna Lucie
Procházková, (viz. příloha). Celkové zvýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů
činní Kč 273.800,--. Příspěvek Mikroregionu Hustopečsko bude vyplacen až po
podání vysvětlení panem RNDr. Leošem Vejpustkem.
12. Seznámení s výsledkem výběrového řízení „Zpevněná polní cesta C3“
- přednesl Milan Herůfek
- vítězná firma Strabag, a.s., Brno;
- JUDr. Jana Zemánková – pozvat na jednání Rady Obce Bořetice zástupce firmy
Strabag, a.s., Brno, a členy výběrové komise a projednat podmínky smlouvy
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byli na
jednání Rady Obce pozváni zástupci firmy Strabag, a.s., členové výběrové komise a
byly projednány podmínky smlouvy.
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém II. veřejném zasedání dne 11.
dubna 2006, aby byli na jednání Rady Obce pozváni zástupci firmy Strabag, a.s.,
členové výběrové komise a byly projednány podmínky smlouvy.
13. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona 128/2000
Sb. , v pozdějším znění
a) Soutěž o nejhezčí balkon a předzahrádku
- přednesl Václav Petrásek
- Václav Petrásek: „Hodnotit by měla nezávislá komise.“
- termín od kdy do kdy projednat s odborníkem
- věcná odměna + diplom
- JUDr. Zemánková: „Dopilovat kritéria.“
- Ing. Novák: „Celkový dojem.“
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byla vyhlášena „Soutěž
o nejhezčí balkon a předzahrádku“. Termín konání projedná pan starosta
s odborníkem, věcná odměna + diplom.
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém II. veřejném zasedání dne 11.
dubna 2006 vyhlášení „Soutěže o nejhezčí balkon a předzahrádku“. Termín
konání projedná pan starosta s odborníkem, věcná odměna + diplom.
b) Odprodej plynovodu v Kraví hoře pro JMP, a.s.
- přednesl pan starosta Václav Petrásek
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl odprodán plynovod
v Kraví hoře, který byl vybudován do konce roku 2005, plynárnám. Jednání povede
pan starosta Václav Petrásek.
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém II. veřejném zasedání dne 11.
dubna 2006 odprodej plynovodu v Kraví hoře, který byl vybudován do konce
roku 2005, plynárnám. Jednání povede pan starosta Václav Petrásek.
c) Regulační plán pro lokalitu „Kraví hora“
- přednesl pan starosta Václav Petrásek
- navrhuje provést územní nebo regulační plán pro lokalitu Kraví hora, protože toto
území není řešeno územní plánem obce Bořetice
- Václav Petrásek: „Začíná se nám tam rozmáhat podnikatelské baroko.“
- JUDr. Zemánková: „Územní plán nezabrání tomu, aby stavba měla např. oblouková
okna.“
- Václav Petrásek: „Ale kdyby tam byl regulační plán, tak v tom případě se jedná o
každou jednotlivou stavbu a tam je vše uvedeno.“
- JUDr. Jana Zemánková: „Ale tam už je vše postaveno.“
- Milan Herůfek: „Myslím, že by stačilo pár bodů.“
- JUDr. Jana Zemánková navrhuje pozvat nějakého stavebního odborníka, který by
vysvětlit, jak dalece je regulační plán závazný, protože nemá cenu dávat peníze do
něčeho, co nebude závazné a bude to malůvka.
- Václav Petrásek: „Bude to závazné, když to bude regulační plán, bude to závazné.“
- JUDr. Zemánková: „Ať to přijde vysvětlit stavební odborník.“
- Milan Herůfek: „Když přijde vlastník sklepa a bude chtít provést stavbu určitým
způsobem, architekt mu dá jiné řešení, ale vlastník sklepa řekne, že to tak neprovede.
To přece nejde někoho omezovat.“
- Pan starosta Václav Petrásek i nadále navrhuje provést regulační nebo územní plán,
cena by byla asi cca Kč 150.000,--.
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby se pozval architekt, který by
vysvětlil regulační plán (jeho závaznost) do dvou měsíců, úkol pro paní Ing. Lenka
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Bukovská.
Hlasování:
ANO: 13 členů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav
Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, František
Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Ing. Pavel Odstrčil, Marie Vyhňáková,
Jaroslav Procházka, Milan Herůfek
Ne: 0
Zdržel se: 1 člen – Václav Petrásek
Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém II. veřejném zasedání dne 11.
dubna 2006 pozvat architekta, který by vysvětlil regulační plán (jeho závaznost)
do dvou měsíců, úkol pro paní Ing. Lenku Bukovskou.
14. Rozprava a různé:
a) Policejní akademie ve dnech 12. a 13. dubna 2006 v Hustopečích
- pan starosta Václav Petrásek bude na jednání v Brně
- za obec Bořetice se zúčastní pan Milan Herůfek
b) Vybudování mini U-rampy v prostoru hřiště
- navrhl pan starosta Václav Petrásek
- Milan Herůfek: „Není zde již místo.“
c) Oprava oplocení a úklid prostoru u oplocení hřiště TJ Sokol Bořetice
- pan starosta Václav Petrásek požádal TJ Sokol Bořetice o opravu oplocení a úklid
v prostoru u plotu hřiště
- Milan Herůfek: „Prostoru hřiště jsme již úklid provedli a další brigádu budeme mít
22. dubna 2006.
d) Oprava kříže u Vinopy
- přednesl pan starosta Václav Petrásek
- železo je docela v pořádku, ale nějakým způsobem opravit sokl kříže
e) Kanalizace v prostoru u paní Hemplové
- přednesl pan starosta Václav Petrásek, v tomto prostoru není kanalizace
- Jaroslav Procházka: Co bude provedeno s domkem čp. 160 - po paní Mikyskové,
který je majetkem obce, je v dezolátním stavu.
- JUDr. Zemánková – prodej již byl jednou zveřejněn, žádný zájemce se nepřihlásil
f) Zahrnutí a zabetonování výkopů po budování STL plynu v Kraví hoře
- přednesl pan starosta Václav Petrásek
- jednalo by se o úklid (odvoz zeminy) a provedení zabetování v prostoru čtyř sklepů
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- stížnost dvou majitelů sklepů v tomto prostoru - pana Ing. V. Kadlece a pana
Romana Surmana, že jim zatéká do sklepů
- provedeno by to bylo vlastními silami (pracovníci VPP), zaplatil by se beton a stroj,
který zde bude pracovat
- JUDr. Jana Zemánková: „Pokud najdeme peněžní prostředky na úpravách a údržbě
obce, tak můžeme pokud ne, tak bohužel.“
- pan starosta Václav Petrásek: „Musíme s tím něco udělat, nemůže to tam tak zůstat.“
- JUDr. Jana Zemánková: “Najděte peníze v rozpočtu, na příštím jednání předložte
zastupitelstvu a může se to provést.“
- Jaroslav Procházka: „To je moc dlouhá doba, musí se to vyřešit hned.“
- JUDr. Jana Zemánková: „Vzít to z peněz určených na provedení úprav v prostoru u
letadla“
- Ing. Jaroslav Grůza: „Navrhuji přesunout finanční prostředky ve výši
Kč 50.000,-- z paragrafu 3632 položky 5171 – opravy hřbitova.“
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byly zahrnuty výkopy po
plynu v Kraví hoře, byla uklizena hlína u nádraží a v Kraví hoře a provedeno
zabetonování u čtyř sklepů. Finanční prostředky ve výši Kč 50.000,-- budou
převedeny z paragrafu hřbitov.
Hlasování:
Ano: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém II. veřejném zasedání dne 11.
dubna zahrnutí výkopů po plynu v Kraví hoře, uklizení hlíny u nádraží a
v Kraví hoře a provedení zabetonování u čtyř sklepů. Finanční prostředky ve
výši Kč 50.000,-- budou převedeny z paragrafu hřbitov.
Konec jednání: ve 22:45 hodin
Václav Petrásek, starosta

....................................................

Ing. Lenka Bukovská, zástupce starosty

....................................................

Marie Vyhňáková, ověřovatel zápisu

...................................................

Miroslav Grůza, ověřovatel zápisu

....................................................
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