
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne 
13. prosince 2005 v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořeticích, 
jednání svolal pan starosta Václav Petrásek, začátek jednání v 19 
hodin 

  
Začátek jednání: v 19 hodin 

Přítomni: 10 členů,  19:15 Jana Grégrová,  19:25 Václav Petrásek, 19:45  
Jaroslav Procházka 

  
Omluveni: 2 Ing. Pavel Odstrčil, Miroslav Grůza 

  
1.    Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu 

jednání 
  
Návrh programu jednání: 

Návrh usnesení k bodu č. 1 „ Zahájení jednání, kontrola prezence a 
schválení programu jednání“ z veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Bořetice, konaného dne 13. prosince 2005  
  
Program jednání  
  

1.     Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 
2.     Volba ověřovatelů zápisu 
3.     Kontrola pln ění usnesení z veřejného zasedání ZO Bořetice konaného 

dne 13.9.2005  
4.     Zpr ávy z jednání Rady obce Bořetice od 21.9.2005 

a)    Ministerstvo financí ČR – prominut í odvodu a penále 
b)    Seznámení s výsledky předauditu 
c)     Přijat é dotace v průběhu roku 2005 a jejich využit í 
d)    Daňová výtěžnost v době od 1.1. 2005 do 30.11.2005 

5.     Žádosti o odprodej pozemků: 
a) Vítězslav Sadílek, Bořetice čp. 50 – p.č. st. 545 a p.č. 347/4, k.ú. Bořetice 
b) Emílie Lubalová, Bořetice čp. 309 – p.č. 420/1, k.ú. Bořetice 
c) Jiří Uher, Bořetice čp. 97 – p.č. 345, k.ú. Bořetice 
d) Cyril Šebesta, Bořetice čp. 140 – p.č. st. 935, k.ú. Bořetice  
e) František Pazderka, Bořetice čp. 405 – p.č. st. 690/3 
f) Josef a Vlasta Švejdovi, Velké Pavlovice – žádost o odprodej   pozemků v 
areálu sklepů pod Kraví horou 

          6. TJ Sokol – žádost o zřízení pracovního místa správce sportovního  
               areálu 

7.     Rozpočtové opatření obce Bořetice č. 5/2005 
8.     Rozpočet obce Bořetice na rok 2006 - provizorium  
9.     Knihovna – dodatek č. 1 ke zřizovací listině 
10.            Pracovní kalendář jednání Rady obce a Zastupitelstva obce   

Bořetice 
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11.            Schválení zrušení Mikroregionu Kloboucko a sloučení 
s Mikroregionem Hustopečsko 

12.            Zimní údržba místní komunikací – nákup radlice za traktor  
13.            Dodatek ke smlouvě s JMP – liberalizace trhu s plynem 
14.            Smlouva o ukládání odpadů na rok 2006 – Hantály, a.s., Velké   

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

zákona č. 128/200 Sb. v pozděj ším znění) 
16.            Rozprava a různé 
17.            Závěr jednání 

  
Navržené změny v programu jednání: 
15. a) Společný projekt vítězů krajských kol soutěže Vesnice roku 2005 – kalendář 
15. b) Větrné elektrárny – vliv na krajinu 
  
Paní Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby ZO schválilo 
program jednání včetně změn tak, jak je výše uvedeno. 
  
Hlasování: 
Ano: 10 členů                          Ne: 0             Zdržel se: 0 
  
Usnesení:  
  
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. 
prosince 2005 program jednání tak, jak je výše uvedeno včetně navržených změn. 
  
2. Volba ověřovatelů zápisu 
návrh: Ing. Stanislav Novák, pan Václav Surman 
  
Paní Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli 
zápisu byli zvoleni Ing. Stanislav Novák a pan Václav Surman. 
  
Hlasování: 
ANO: 10 členů                 Ne: 0                            Zdržel se: 0 
  
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo na svém veřejném zasedání ZO Bořetice dne 
13 prosince 2005 ověřovateli zápisu pana Ing. Stanislav Nováka a pana Václava 
Surmana. 
  
3. Kontrola plnění usnesení z veřejného zasedání ZO Bořetice 
konaného dne 13.9.2005 
- přednesla JUDr. Jana Zemánková 

  
Usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí. 
  
4. Zprávy z jednání Rady obce Bořetice od 21.9.2005 
- přednesla JUDr. Jana Zemánková 

  
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí zprávy z jednání Rady 
obce. 
  
4. a) Ministerstvo financí ČR – rozhodnutí o prominutí odvodu a 
penále 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva 
financí České republiky  ze dne 7.11.2005, čj. 43/92 032/2005-434 o 
prominutí odvodu Kč 400.000,-- a penále ve výši Kč 133.200,--. 
  
4. b) Seznámení s výsledkem předauditu 

- přednesla slečna Lucie Procházková 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí výsledky z dílčího 
přezkoumání hospodaření obce Bořetice v roce 2005. Přezkoumání 
provedli pracovnice oddělení přezkumu obcí odboru kontroly 
Jihomoravského kraje ve dne 23. a 24. listopadu 2005. 
  
4.c) Přijat é dotace v průběhu roku 2005 a jejich využit í 
- přednesl pan Václav Petrásek 

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí přehled přijatých dotací  
v roce 2005 a jejich využití. 
  
4. d) Daňová výtěžnost v době od 1.1.2005 do 30.11.2005 

- přednesla slečna Lucie Procházková 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí informaci o daňové 
výtěžnosti obce k 30.11.2005. 

  
5. Žádosti o odprodeje pozemků: 

  
a) Vítězslav Sadílek, Bořetice čp. 50 – p.č. st. 545 a p.č. 347/4, k.ú. 
Bořetice 

- pan Vítězslav Sadílek se nedostavil na jednání ZO 

- návrh stáhnout z pořadu jednání 
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Hlasování:  
  
ANO: 4 členové - JUDr. Jana Zemánková, Jana Grégrová, Marie 
Vyhňáková, Milan Herůfek 

Ne: 7 členů – Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, Václav Surman, Ing. 
Jaroslav Grůza, František Otáhal, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav 
Novák 

Zdržel se:  1 člen  Ing. Václav Kadlec 
  
b) Emílie Lubalová, Bořetice čp. 309 – p.č. 420/1, k.ú. Bořetice 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby bylo 
odloženo projednávání žádosti  o prodeji pozemku p.č. 420/1, k.ú. Bořetice, 
na dobu po dokončení jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Bořetice, 
lokalita Kraví hora. 
  
Hlasování: 

ANO: 10 členů – Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. Václav Kadlec, 
JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, František Otáhal, Ing. 
Jaroslav Grůza, Václav Surman, Marie Vyhňáková,  
Milan Herůfek              
Ne: 0                Zdržel se: 2 členové Ing. Stanislav Novák, Václav Petrásek 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 odložit projednávání žádosti o prodeji pozemku p.č. 
420/1, k.ú. Bořetice, o výměře 15 m2, na dobu po dokončení 
jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Bořetice, lokalita Kraví hora. 
  
c) Jiří Uher, Uherčice čp. 299 – p.č. 345/64, o výměře 6 m2, k.ú. 
Bořetice 

  
-         Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 

projednávání žádosti o prodej pozemku p.č. 345/64, k.ú. Bořetice bylo 
odloženo na dobu po dokončení jednoduchých pozemkových úprav 
v k.ú. Bořetice, lokalita Kraví hora. 

  
Hlasování:  
ANO: 10 členů – Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. Václav Kadlec, 
JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, František Otáhal, Ing. 
Jaroslav Grůza, Václav Surman, Marie Vyhňáková, Milan Herůfek, 
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Ne: 0  
Zdržel se: 2 členové – Ing. Stanislav Novák, Václav Petrásek 

  
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 odložit projednávání žádosti o prodej pozemku p.č. 
345/64, k.ú. Bořetice, na dobu po dokončení jednoduchých 
pozemkových úprav v k.ú. Bořetice, lokalita Kraví hora. 
  
d) Cyril Šebesta, Bořetice čp. 140 – p.č. st. 935, k.ú. Bořetice, o výměře 
41 m2 

  
-         Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí  s tím, aby 

panu Cyrilovi Šebestovi, bytem Bořetice čp. 140, byl prodán pozemek 
p.č.  st. 935, o výměře 41 m2, k.ú. Bořetice. Cena pozemku je Kč 80,-
- za 1 m2. Veškeré poplatky spojené s prodejem výše uvedených 
pozemků včetně daně z převodu nemovitostí uhradí kupující. 

  
Hlasování: 
ANO: 12 členů                      Ne:0      Zdržel se:0 

  
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice, rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 prodat panu Cyrilovi Šebestovi, bytem Bořetice čp. 
140,  pozemek p.č.  st. 935, o výměře 41 m2, k.ú. Bořetice. Cena 
pozemku je Kč 80,-- za 1 m2. Veškeré poplatky spojené s prodejem 
výše uvedených pozemků včetně daně z převodu nemovitostí uhradí 
kupující.  

  
e) Franti šek Pazderka, Bořetice čp. 405 – pozemek p.č. st. 690/3, k.ú. 
Bořetice, o výměře 5 m2 
- pan Pazderka se nedostavil na jednání, návrh stáhnout z pořadu jednání 
  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby tento 
bod byl stažen z pořadu jednání. 

  
Hlasování: 
ANO: 3 členové – Milan Herůfek, Marie Vyhňáková, JUDr. Jana 
Zemánková 
Ne: 9 členů – Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav Novák, 
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Ing. Václav Kadlec, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, Ing. Jaroslav 
Grůza, František Otáhal, Václav Surman,  

Zdržel se: 0 
  
Usnesení 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném jednání dne 
13. prosince 2005 nestahovat bod č. 5 e) z programu jednání. 
  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby panu 
Františku Pazderkovi, bytem Bořetice čp. 405, byl odprodán pozemek p.č. 
st. 690/3, o výměře 5 m2, k.ú. Bořetice. Cena pozemku je Kč 80,-- za 1 m2. 
Veškeré poplatky spojené s prodejem výše uvedeného pozemku včetně 
daně z převodu nemovitostí uhradí kupující. 

  
Hlasování: 
ANO: 11 členů – Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav 
Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, 
František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Milan Herůfek, 
Marie Vyhňáková 
Ne: 0 

Zdržel se:  1 člen - Jana Grégrová 

  
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 odprodat panu Františku Pazderkovi, bytem 
Bořetice čp. 405,  pozemek p.č. st. 690/3, o výměře 5 m2, k.ú. Bořetice. 
Cena pozemku je Kč 80,-- za 1 m2. Veškeré poplatky spojené 
s prodejem výše uvedeného pozemku včetně daně z převodu 
nemovitostí uhradí kupující. 
  
f) Vlasta a Josef Švejdovi, Velké Pavlovice – žádost o odprodej 
pozemků v areálu Krav í hora 

- žádají o prodej pozemku nad a vedle sklepa v areálu sklepů pod Kraví 
horou, p.č. sklepa st. 208/1. 

- návrh odsunout projednávání po dokončení pozemkových úprav 

  
Paní Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
žádost o prodej pozemků manželů Švejdových byla projednávána až po 
dokončení jednoduchých pozemkových úprav, v k.ú. Bořetice, lokalita 
Kraví hora. 
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Hlasování: 

ANO: 11 členů – Jana Grégrová, Bc. Alena  Újezdská, Ing. Stanislav 
Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, 
František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Marie Vyhňáková, 
Milan Herůfek                  
Ne: 0                            

Zdržel se: 1 člen – Václav Petrásek 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 odložit projednávání žádosti manželů Švejdových o 
prodej pozemků v areálu sklepů, na dobu po dokončení jednoduchých 
pozemkových úprav, v k.ú. Bořetice, lokalita Kraví hora. 
  
v 19:45 hodin přichází Jaroslav Procházka 

  
6. TJ Sokol Bořetice - žádost o zřízení pracovního místa správce 
sportovního areálu 

- žádost přednesl pan Milan Herůfek, předseda TJ Sokol Bořetice 

- Ing. Grůza – vznesl dotaz na náplň práce 
- spojit pracovní místo obec + TJ 

- hlasování o žádosti 

JUDr. Jana Zemánková – návrh projednat na jednání Rady obce, 
dopracovat podmínky a přednést znovu zastupitelstvu 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl bod 
stažen z pořadu jednání, žádost projednat na jednání Rady obce, dopracovat 
podmínky a přednést znovu zastupitelstvu. 

  
Hlasování: 

ANO:  12- Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav Novák, Ing. 
Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, František 
Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Marie Vyhňáková, Milan 
Herůfek, Jaroslav Procházka                         

Ne: 1 člen – Václav Petrásek 

Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 stáhnout bod z pořadu jednání, žádost projednat na 
jednání Rady obce, dopracovat podmínky a přednést znovu 
zastupitelstvu. 
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7. Rozpočtové opatření obce Bořetice č. 5/2005 
- přednesla slečna Lucie Procházková, viz. příloha zápisu 
- JUDr. Jana Zemánková – úkol finančnímu výboru: prověřit výběr 
poplatků za vodu ve sklepech a dát návrh na opatření. 
  
Paní Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby finanční 
výbor prověřil výběr poplatků za vodu ve sklepech a dal návrh na opatření. 
  
Hlasování: 
ANO: 10 členů – Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav 
Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, 
Václav Petrásek, Marie Vyhňáková, Milan Herůfek, Jaroslav Procházka, 
                        

Ne:                          

Zdržel se: 3 – členové Václav Surman, Ing. Jaroslav Grůza , František 
Otáhal 
  
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 pověřit finan ční výbor, aby prověřil výběr poplatků 
za vodu ve sklepech a dal návrh na opatření. 
  
Paní Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se  
schválením rozpočtového opatření Obce Bořetice č. 5/2005, tak jak jej 
přednesla slečna Lucie Procházková, viz. příloha. Zvýšení na straně příjmů 
i výdajů o částku Kč 1.789.800,--. Úkol pro finanční výbor – prověřit výběr 
poplatků za vodu ve sklepech a dát návrh na opatření. 
  
Hlasování:  
ANO: 13 členů      Ne:0                 Zdržel se: 0 

Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 5/2005, tak jak 
jej přednesla slečna Lucie Procházková, viz. příloha. Zvýšení na straně 
příjmů i výdajů o částku Kč 1.789.800,--. Úkol pro finanční výbor 
prověřit výběr poplatků za vodu ve sklepech a dát návrh na opatření. 
8. Rozpočet na rok 2006 - provizorium  
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Rozpočet příjmů na rok 2006 – provizorium  

- přednesla slečna Lucie Procházková, viz. příloha 

  
Paní Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl 
schválen rozpočet příjmů na rok 2006 – provizorium,  ve výši Kč 
10.615.900,--, viz. příloha. 
  
Hlasování: 
ANO: 13 – členů                  Ne: 0                   Zdržel se: 0 

  
Usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 rozpočet příjmů na rok 2006 – provizorium, ve výši 
Kč 10.615.900,--, viz. příloha. 
  
Rozpočet výdajů na rok 2006 – provizorium  

  
§ 2212 Silnice   celkem Kč  2.000.000,-- 

  
Paní Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na 
§ 2212 byla dána celková částka Kč 2.000.000,-- 
  
Hlasování: 
ANO: 13   Ne:  0   Zdržel se: 0 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 2212 byla dána 
celková částka Kč 2.000.000,--. 
  
§ 2219  Chodníky – oprava v ulici k V. Pavlovicím Kč  500.000,-- 

  
Hlasování: 
ANO: 9 členů – Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav Novák, 
Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, Milan 
Herůfek, Marie Vyhňáková, Jaroslav Procházka       

Ne: 1 člen - František Otáhal                   

Zdržel se: 3 členové – Václav Surman, Ing. Jaroslav Grůza, Václav 
Petrásek 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 2219 – Chodníky, 
byla dána částka Kč 500.000,-- na opravu chodníků v ulici k V. 
Pavlovicím 
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§ 2221 – autobusové zastávky      celkem 10.000,-- 

  
Paní Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na 
§ 2221 – byla dána celková částka Kč 10.000,-- 
  
Hlasování: 
ANO: 13 členů           Ne: 0       Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 2221 byla dána 
celková částka Kč 10.000,-- 
  
§ 2310 - pitná voda                          celkem Kč 32.000,-- 

  
Paní Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na 
§ 2310 byla dána celková částka Kč 32.000,-- 
  
Hlasování:  
ANO:  13        Ne:0                  Zdržel se: 0 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 2310 byla dána 
celková částka Kč 32.000,--. 
  
§ 3113 – Školství                               celkem Kč 1.585.000,-- 

- příspěvek ZŠ Bořetice                                   Kč 1.350.000,-- 
- příspěvek ZŠ Velké Pavlovice                         Kč    235.000,-- 
  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3113 byla dána celková částka Kč 1.585.000,--. 
  
Hlasování:  
ANO:  13 členů           Ne: 0      Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby na § 3113 – Školství byla dána 
celková částka Kč 1.585.000,-- 
  
§ 3314 – Knihovna                           Kč   94.900,-- 

Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3314 byla dána celková částka Kč 94.900,--. 
  
Hlasování: 
ANO: 13 členů            Ne: 0                            Zdržel se: 0 
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Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby na § 3314 byla dána celková 
částka Kč 94.900,--. 
  
§ 3319 – Kronika                         Kč 32.700,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3319  byla dána celková částka Kč 32.700,--. 
  
Hlasování: 
Ano: 13                        Zdržel se:0           Ne:0 

  
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby na § 3319 byla dána celková 
částka Kč 32.700,--. 
  
§ 3341  Rozhlas                            Kč  20.000,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3341 byla dána celková částka Kč 20.000,--. 
  
Hlasování: 
Ano: 13        Ne: 0                         Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby na § 3341 byla dána celková 
částka Kč 20.000,--. 
  
§ 3392 – kulturn í dům                 Kč  488.000,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3392  byla dána celková částka Kč 488.000,-- 
  
Hlasování: 
ANO: 13                Ne: 0                         Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby na § 3392 byla dána celková 
částka 488.000,--.  
  
§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury K č 70. 000,-- 

návrh „Mužáci“ pouze 30.000,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
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3399 položka 5222 „Mužáci“ byla dána  částka Kč 30.000,--. 
  
Hlasování: 
ANO: 8 členů – Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav 
Novák, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav 
Surman, Jaroslav Procházka 

Ne: 1 člen – JUDr. Jana Zemánková 

Zdržel se: 4 – Ing. Lenka Bukovská, Milan Herůfek, Marie Vyhňáková, 
Jana Grégrová  

  
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby na § 3399 položka 5222 
„mužáci“ byla dána  Kč 30.000,--. 
  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3399 byla dána celková částka Kč 70.000,-- 
  
Hlasování: 
ANO: 12 členů – Jana Grégrová, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, 
Ing. Lenka Bukovská, JUDr. Jana Zemánková, Václav Petrásek, František 
Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Marie Vyhňáková, Milan 
Herůfek, Jaroslav Procházka 

Ne: 1 člen – Bc. Alena Újezdská 

Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby na § 3399 byla dána celková 
částka Kč 50.000,--. 
  
§ 3419  TJ Sokol                                              Kč 200.000,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3419 byla dána celková částka Kč 200.000,--. 
  
Hlasování:  
ANO: 10 členů – Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav 
Novák, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, Marie Vyhňáková, 
Milan Herůfek, Jaroslav Procházka, Václav Petrásek, Václav Kadlec 

NE: 3 členové – František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman 
Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 3419 byla dána 
celková částka Kč 200.000,--. 
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§ 3612 – byty                                         Kč 144.600,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3612 byla dána celková částka 144.600,-- 

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

  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 3612 byla dána 
celková částka Kč 144.600,--. 
  
§ 3613 – zdravotní středisko                 Kč 100.000,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3613 byla dána celková částka Kč 100.000,-- 
  
Hlasování: 
ANO: 11 členů 

Ne:0 

Zdržel se: 2 členové Václav Petrásek, Ing. Jaroslav Grůza 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 3613 byla dána 
celková částka Kč 100.000,--. 
  
§ 3631 – veřejné osvětlení                     Kč 336.500,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3631 byla dána celková částka Kč 336.500,--. 
  
Hlasování: 
ANO: 12 členů – Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav 
Novák, Ing. Václav Kadlec, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, 
František Otáhal, Václav Surman, Ing. Jaroslav Grůza, Jaroslav Procházka, 
Milan Herůfek, Marie Vyhňáková 
Ne: 0 

Zdržel se 1 člen – JUDr. Jana Zemánková 

  
Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby na § 3631 byla dána celková 
částka Kč 336.500,--. 
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§ 3632  Pohřebnictví                          Kč 306.000,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3632 byla dána celková částka Kč 306.000,--. 
  
Hlasování: 
ANO: 13  členů 

Ne: 0 

Zdržel se:  0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 3632 byla dána 
celková částka Kč 306.000,--. 
  
§ 3639 – komunální služby dílny                      Kč  277.000,-- 

Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3639 – komunální služby – dílny byla dána částka Kč 277.000,-- 
  
Hlasování: 
ANO: 13 členů        Ne: 0              Zdržel se: 0 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 3639 – komunální 
služby – dílny byla dána částka Kč 277.000,--. 
  
§ 3639 položka 5169 – projekt záchytné parkoviště         Kč   20.000,-- 

§ 3639 položka 5169 – územní plán + dotace od JmK     Kč 100.000,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3639 položka 5169 – projekt záchytné parkoviště byla dána částka Kč 
20.000,-- a na § 3639 položka 5169 – územní plán + dotace od Jmk byla 
dána částka Kč 100.000,--. 
  
Hlasování:  
ANO: 13   členů          Ne: 0                                      Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 3639 položka 5169 
– projekt záchytné parkoviště byla dána částka Kč 20.000,-- a na § 
3639 položka 5169 – územní plán + dotace od Jmk byla dána částka Kč 
100.000,--. 
  
§ 3721 – svoz nebezpečného odpadu          Kč      5.000,-- 
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Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3721 – svoz nebezpečného odpadu byla dána částka Kč 5.000,--. 
  
Hlasování: 
ANO: 12 členů – Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav 
Novák, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, 
František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Jaroslav Procházka,  

Ne: 0 

Zdržel se: 1 člen – Ing. Václav Kadlec 
  
Zastupitestvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 3721 byla dána 
částka Kč 5.000,--. 
  
§ 3722 – sběr a svoz kom. opadu                Kč  700.000,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3722 byla dána částka Kč 700.000,-- 
  
Hlasování: 
ANO: 12  - Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav Novák, Ing. 
Václav Kadlec, Ing. Lenka Bukovská, JUDr. Jana Zemánková, Ing. 
Jaroslav Grůza, Václav Petrásek, František Otáhal, Marie Vyhňáková, 
Jaroslav Procházka, Milan Herůfek 

Ne: 0               
Zdržel se: 1 člen – Václav Surman 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí, aby na § 3722 byla dána částka 
Kč 700.000,--. 
  
§ 3723 – svoz ostatních odpadů                  Kč     60.000,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3723 byla dána částka Kč 60.000,--. 
  
Hlasování: 
ANO: 13 členů               Ne: 0                          Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 3723 byla dána 
částka Kč 60.000,--. 
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§ 3745 – péče o vzhled obce                          Kč 136.000,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
3745 byla dána celková částka  Kč 136.000,--. 
  
Hlasování:  
ANO: 13 členů            Ne: 0                 Zdržel se: 0 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 3745 byla dána 
celková částka Kč 136.000,-- 
  
§ 5512 – požární ochrana                                        Kč 50.000,-- 

-         návrh zvýšit na částku Kč 100.000,-- 
  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
5512 byla dána celková částka Kč 100.000,-- 
  
Hlasování: 
ANO: 13 členů                      Ne: 0                            Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 5512 byla dána 
celková částka Kč 100.000,--. 
  
§  6112         Zastupitelstvo                          Kč  850.000,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
6112 byla dána celková částka Kč 850.000,--. 
  
Hlasování: 
ANO: 13 členů            Ne:                      Zdržel se : 0 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 6112 byla dána 
celková částka ve výši Kč 850.000,--. 
  
Plat místostarostky – prověřit 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby komise 
ve složení Ing. Jaroslav Grůza, František Otáhal, JUDr. Jana Zemánková 
prověřili plat a pracovní náplň místostarostky. 

  
Hlasování: 
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ANO: 13 členů                      Ne: 0                   Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005, aby komise ve složení Ing. Jaroslav Grůza, František 
Otáhal, JUDr. Jana Zemánková prověřili plat a pracovní náplň 
místostarostky. 
  
  
§ 6171 – Vnit řní správa                                  Kč 2.188.200,-- 

-         zvýšit o 80.000,--  (PHM, kalendář) 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
6171 byla dána celková částka Kč 2.268.200,--. 
  
Hlasování:  
ANO: 12  členů – Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. Václav Kadlec, 
JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, Ing. 
Jaroslav Grůza, František Otáhal, Václav Surman, Jaroslav Procházka, 
Marie Vyhňáková, Milan Herůfek 

Ne: 0 

Zdržel se: 1 člen – Ing. Stanislav Novák 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby na § 6171 byla dána 
celková částka Kč 2.268.200,--. 
  
Příspěvek církev             Kč 300.000,-- 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby církvi 
byl dán příspěvek ve výši Kč 300.000,-- s podmínkou, že předloží fotokopii 
žádosti o dotaci na rok 2006, o které zažádali u dalších institucí.  
  
Hlasování: 
ANO: 13 členů            Ne: 0                            Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby byl církvi dán 
příspěvek ve výši Kč 300.000,-- s podmínkou, že předloží fotokopii 
žádosti o dotaci na rok 2006, o které zažádali u dalších institucí. 
  
  
  
Příspěvek – myslivci                                   Kč 20.000,-- 
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Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
Mysliveckému sdružení Bořetice byl dán příspěvek ve výši Kč 20.000,--. 
  
Hlasování: 
ANO: 13 členů                      Ne: 0                                      Zdržel se: 0 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby byl Mysliveckému 
sdružení Bořetice dán příspěvek ve výši Kč 20.000,--. 
  
Příspěvek SSRKH  Bořetice                         Kč 50.000,-- 

-         návrh Kč 100.000,-- 
  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
Svobodné spolkové republice Kraví hora byl dán příspěvek ve výši Kč 
100.000,--. 
  
Hlasování: 
ANO: 11 člen – Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav Novák, 
Ing. Václav Kadlec, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, František 
Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza,         Václav Surman, Marie Vyhňáková, 
Jaroslav Procházka 

Ne: 1 člen - JUDr. Jana Zemánková   

Zdržel se: 1- Milan Herůfek 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby byl SSRKH dán 
příspěvek ve výši Kč 100.000,-- 
  
§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené                  960.000,-- 

-         změnilo se na Kč 940.000,-- 
  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby na § 
6409 byla dána částka Kč 940.000,--. 
  
Hlasování:  
ANO: 13                       Ne:0          Zdržel se:0 
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby byla na § 6409 – ostatní 
činnosti jinde nezařazené dána částka Kč 940.000,--. 
  
Paní Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl 
schválen rozpočet na rok 2006 – provizorium, v částkách jak je výše 
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uvedeno, viz. příloha. 
  
ANO: 13 členů                      Ne: 0                            Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 rozpočet na rok 2006 – provizorium v částkách jak je 
výše uvedeno, viz. příloha. 
  
  
9. Knihovna – dodatek č. 1 ke zřizovací listině 
- přednesla Ing. Lenka Bukovská, viz. přiloha 

  
Paní Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby se 
schválil „Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Obecní knihovny v Bořeticích 
organizační složky obce, vydané Obcí Bořetice, na základě usnesení 
zastupitelstva obce čj. 2/70, ze dne 12.12.2002“, viz. příloha. 
  
Hlasování: 
ANO: 11 členů – Jana Grégrová, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav 
Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, 
Václav Petrásek, František Otáhal, Václav Surman, Milan Herůfek, Marie 
Vyhňáková                     

Ne: 1 člen – Ing. Jaroslav Grůza              
Zdržel se: 1 člen – Jaroslav Procházka 

  
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 „Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Obecní knihovny 
v Bořeticích organizační složky obce, vydané Obcí Bořetice, na základě 
usnesení zastupitelstva obce čj. 2/70 ze dne 12.12.2002“ – viz. příloha. 
  
Usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 „Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Obecní knihovny 
v Bořeticích organizační složky obce, vydané Obcí Bořetice, na základě 
usnesení zastupitelstva obce čj. 2/70, ze dne 12.12.2002“ viz. příloha. 
  
10. Pracovní kalendář jednání Rady obce a Zastupitelstva obce 
Bořetice 

- přednesla Ing. Lenka Bukovská 
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Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí pracovní kalendář – plán 
jednání Rady a Zastupitelstva obce Bořetice na rok 2006. 
  
11. Schválení zrušení mikroregionu Kloboucko a sloučení 
s mikroregion Hustopečsko 

  
- na základě e-mailu z 13.12.2005 od Ing. Vejpustka  návrh stáhnout 
bod z programu jednání 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby bod 11 
byl stažen z pořadu jednání. 

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

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 stáhnout bod č. 11 z pořadu jednání. 
  
12. Zimní údržba místních  komunikací – nákup radlice za traktor  

- nákup radlice na úklid sněhu do Kč 20.000,--, bude hrazeno z rezervy 

  
Hlasování: 
ANO: 13                      Ne:0                        Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 nákup radlice na úklid sněhu za traktor, cena do Kč 
20.000,--, bude hrazeno z rezerv. 

  
13. Dodatek ke smlouvě s JMP – liberalizace trhu s plynem 

- přednesla Ing. Lenka Bukovská 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Obec 
Bořetice podepsala dodatek ke smlouvě s JMP, a.s. Brno. 

  
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
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13. prosince 2005 podepsání dodatku ke smlouvě s JMP, a.s., Brno. 
  
14. Smlouva o ukládání odpadů na rok 2006 – Hantály, a.s., Velké 
Pavlovice 

- přednesla Ing. Lenka Bukovská, viz. příloha 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byla 
podepsána smlouva o ukládání odpadů na rok 2006 s Hantály, a.s., Velké 
Pavlovice, viz. příloha. 
  
Hlasování: 
ANO: 13 členů                      Ne:0                    Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 podepsání smlouvy o ukládání odpadů na rok 2006 
s Hantály, a.s., Velké Pavlovice, viz. příloha. 
  
  
15. a)  Společný projekt v ítězů krajsk ých kol soutěže Vesnice roku 
2005 – kalendář 
- přednesl Václav Petrásek 

- náklady na vydání kalendáře cca Kč 800.000,-- 
- 70 % dotace z MMR 
- 30 % vítězné obce (13 obcí, cca Kč 18.000,-- na jednu obec) 

  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se schválením 
společného projektu vítězů krajských kol soutěže Vesnice roku 2005 – 
vydání kalendáře na rok 2007, částka Kč do 20.000,--, bude hrazeno 
z rezerv. 
  
Hlasování: 
ANO: 13 členů                      Ne:0                    Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 společný projekt vít ězů krajských kol soutěže 
Vesnice roku 2005 – vydání kalendáře na rok 2007, částka Kč do 
20.000,--, bude hrazeno z rezerv. 

  
15. b) Ing. Stanislav Novák – vyjádření k větrn ým elektrárnám na 
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Vrbici  

- přednesl Ing. Novák 
- vyjádřit negativní stanovisko 
  
Ing. Lenka Bukovská dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Obec 
Bořetice vyjádřila negativní stanovisko s výstavbou větrných elektráren na 
Vrbici.  
  
Hlasování: 
ANO:  13     Ne: 0                Zdržel se: 0 

  
Usnesení: 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 
13. prosince 2005 vyjádřit negativní stanovisko k výstavbě větrných 
elektráren na Vrbici.  

  
  
16. Rozprava a různé 

a)  František Otáhal – žádost o nakoupení dárk ů pro ZŠ a MŠ  
b) Bc. Alena Újezdská – připomínka, vydávat čtvrtletník o akcích, které se 
budou v obci konat v průběhu čtvrtletí 
c) Václav Petrásek  - Mikroregion Kloboucko se složil na obec Bořetice a 
zaplatil jí uvedení v publikaci 

d) Václav Petrásek – přednesl informace získané na jednání „Setkání 
starostů a senátorů měst a obcí ČR“, které se uskutečnilo 13. prosince 2005 
v Praze na Žofíně. 
  
Konec:  ve 22.20 hodin 
  
  
Zapsala: Jana Hluchá 

  
  
  
Václav Petrásek, starosta                         ............................................ 

  
Ing. Lenka Bukovská                                   ............................................ 

  
Ing. Stanislav Novák                                    ............................................. 
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Václav Surman                                         ............................................. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne 
13. září 2005 v zasedací místnosti Obecního úřadu Bořeticích, jednání 
svolal pan starosta Václav Petrásek, začátek jednání ve 20 hodin 
  
Začátek jednání ve 20:10 hodin 
Přítomni:  12 členů 

Omluveni: Miroslav Grůza, Jana Grégrová, Jaroslav Procházka 

Program jednání: 
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1.     Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 
2.     Volba ověřovatelů zápisu 
3.     Volba nového člena Rady obce Bořetice 
4.     Kontrola pln ění usnesení z veřejného zasedání ZO Bořetice konaného 

dne 21.6.2005 a  z mimořádného veřejného zasedání ZO Bořetice 
konaného dne 3. srpna 2005 

5.     Zpr ávy z jednání Rady obce Bořetice od 29.6.2005 
6.     Jednoduché pozemkové úpravy v trati Krav í hora v Bořeticích 
7.     Rozpočtové opatření obce Bořetice č. 4/2005 
8.     Inventura 2005: 
          a) Volba ústřední inventarizační komise 

b)    schválení „Směrnice pro provedení inventarizace v obci Bořetice 
v roce 2005 

c)     Volba dílčích inventarizačních komisí – inventarizační komise pro 
KD, inventarizační komise pro knihovnu, inventarizační komise pro 
pozemky, inventarizační komise pro dílnu obecního úřadu, 
inventarizační komise pro smuteční obřadní síň a hasičskou zbrojnici, 
inventarizační komise pro školu 

9.     Přidělení obecních bytů 
10.           Žádosti o odprodej pozemků: 

a) manželé Lenka a Ing. Jaroslav Grůzovi 
b) Zbyněk Jambor, Bořetice čp. 22 
c) Vítězslav Sadílek, Bořetice čp. 50 
d) Emílie Lubalová, Bořetice čp. 309 
e) Manex  co., Bořetice čp. 445 
f) manželé Ivan a Alena Švástovi, Bořetice čp. 92 
g) Josef Malinka, Bořetice čp. 428 – směnná smlouva 
h) manželé Petra a Milan Húdekovi, Bořetice 488 a Ing. Vlastimil   Lubal, 
Vrbice 390 – pozemek p.č. 1152/1 
ch) František Šafránek, Bořetice čp. 94 
i)        Miroslav Grůza, Bořetice čp. 189 
j)  Libuše Mikulíková, Bořetice čp. 193 
k) Josef Juras, Běloruská 8, Brno – Bohunice 
l) Věra Pražáková, Na Valtické 16, Břeclav 
m) ZD Bořetice čp. 445 
n) Jiří Uher, Bořetice čp. 97 
o) Cyril Šebesta, Bořetice čp. 140 
p) František Pazderka, Bořetice čp. 405 

        11. Žádost o odprodej stavebních pozemků na stavbu nových RD v ulici u  
Jednoty – pokračování 

a)     Dagmar Bílková, Bořetice čp. 455 
b)    Zuzana Bukovská, Bořetice čp. 456 
c)     Roman Bílek, Bořetice čp. 455 
d)    Martina Nečasová, Družstevní 777, Rakvice 

12 . Žádost o finanční příspěvek: 
              a) Deo gratias 
              b) Farní úřad – kostel 
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13. Nájemní smlouva TJ Sokol Bořetice – nové šatny 
14.                       Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona 
č. 128/200 Sb. v pozděj ším znění) 

15.                       Rozprava a různé 
16.                        Závěr jednání 

  
Navržené změny:  10. q)  František Šafránek čp. 67 – změna prodeje pozemku na 
směnu 
                            14. a) ZŠ a MŠ Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace –
zřizovací listina 
                              14. b) ZŠ a MŠ Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace –
smlouva o výpůjčce 
                            14. c) 5. ročník „Běhu Bořeticemi“ a „Běhu za bořetickým 
burčákem“ dne 8. října 2005 
                             
Další bod jednání navrhl Václav Surman:  14. d) Pozvánka od Ing. Jany Bobošíkové 
na Žofín do Prahy. 
  
Další bod jednání navrhl Milan Herůfek: 13. b) Žádost TJ Sokol Bořetice o povolení 
podat žádost o dotaci 
  
Návrh: Přeložit body 14.a) a 14.b) 14. d) za bod jednání číslo 6. 
  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo program jednání veřejného zasedání dne 13. 
září 2005, tak jak byl předložen včetně navržených změn. 
    
         
Hlasování: 
  
ANO: 12                      Ne: 0                       Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 12 hlasy program jednání  veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 13. září 2005 včetně 
navržených změn. 
  
2. Volba ověřovatelů zápisu 

návrh:   Bc. Alena Újezdská, Marie Vyhňáková 
  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli 
zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice byli zvoleni Bc. Alena 
Újezdská, Marie Vyhňáková. 
  
Hlasování: 
ANO: 12 členů               NE: 0                    Zdržel se: 0 
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Usnesení: 
Zastupitelstvo obce  Bořetice schválilo 12 hlasy ověřovateli zápisu z veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 13. září 2005 paní Bc. Alenu 
Újezdskou a paní Marii Vyhňákovou. 
  
  
3. Volba nového člena Rady obce Bořetice 
- rezignoval pan Ing. Jaroslav Grůza 
- způsob volby: navrženo tajné hlasování 
  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby volba 
nového člena Rady obce Bořetice probíhala tajně. 
  
Hlasování: 
ANO: 12 členů               Ne: 0                    Zdržel se: 0 
  
Usnesení:  
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 12 hlasy tajné hlasování pro volbu nového 
člena Rady obce Bořetice. 
  
Návrh: Na hlasovací lístek se vedle jména kandidáta udělá křížek. 
  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby se hlasování 
provedlo tak, že  se na hlasovací lístek vedle jména kandidáta udělá křížek. 
  
Hlasování: 
ANO: 12 hlasů                Ne: 0                    Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo, že přidělování hlasu na hlasovací lístek 
pro volbu nového člena rady se provede křížkem vedle jména kandidáta. 
  
Návrh na členy sčítací komise: Ing. Pavel Odstrčil, Václav Surman 
  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby členy sčítací 
komise byli Ing. Pavel Odstrčil a Václav Surman. 
  
Hlasování: 
ANO: 12 členů                                  Ne: 0                    Zdrželi se: 0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo 12 hlasy členy sčítací komise pana Ing. Pavla 
Odstrčila a pana Václava Surmana. 
  
Výsledek hlasování: Bc. Alena Újezdská 5 hlasů, Ing. Václav Kadlec 2 hlasy, 
František Otáhal 2 hlasy, Václav Surman 2 hlasy. 

Stránka č. 26 z 46Zápis ze 73

14.1.2008file://G:\Bořetice - zastupitelstva\Zastup. 2005\Zapis zo prosinec 2005 www.htm



  
Jelikož žádný z kandidátů nedostal nadpoloviční většinu hlasů musí proběhnout druhé 
kolo voleb z kandidátů: Bc. Alena Újezdská, Ing. Václav Kadlec, Václav Surman, 
František Otáhal. 
  
4) Kontrola plnění usnesení z veřejného jednání ZO Bořetice a z mimořádného 
veřejného  
- přednesla Ing. Lenka Bukovská 
  
5) Zprávy z jednání Rady obce Bořetice od 29.6.2005 
- přednesla Ing. Lenka Bukovská 
  
návrat k bodu číslo 3 – volba nového člena Rady obce Bořetice 
Výsledek hlasování druhého kola: Bc. Alena Újezdská 10 hlasů, Václav Surman 2 
hlasy. 
  
Nový členem Rady obce Bořetice byla zvolena 10 hlasy Bc. Alena Újezdská. 

  
6.) Jednoduché pozemkové úpravy v trati Krav í hora 
- přednesl pan Metoděj Skřeček 
ZO Bořetice – připomínka terasy 
Meze v terasách zastupitelstvo obce odmítá. 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se schválením návrhu provedení 
jednoduchých pozemkových úprav v trati Kraví hora, tak jak je zpracovala První 
zeměměřičská, a.s., Podivín, s výjimkou  protierozních mezí mezi terasami v trati 
Terasy. 
  
Hlasování: 
ANO: 11 členů              Ne: 0     Zdržel se: 1 člen – František Otáhal 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 11 hlasy na svém veřejném zasedání dne 
13. září 2005  návrh provedení jednoduchých pozemkových úprav, tak jak je 
zpracovala První zeměměřičská, a.s. Podivín, s výjimkou protierozních mezí mezi 
terasami v trati Terasy. 
  
14. a) ZŠ a MŠ  Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace  
- zřizovací listina – viz. příloha, přednesla Mgr. Marie Hamalová 
- placení TV poplatků se nevyřešilo 
- při provádění inventur vyřadit TV 
  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se schválení zřizovací 
listiny Základní školy a Mateřské školy Bořetice, okres Břeclav, příspěvkové 
organizace. 
  
Hlasování: 
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ANO: 12               Ne: 0                    Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 12 hlasy na svém veřejném zasedání dne 
13. září 2005  zřizovací listinu Základní školy a  Mateřské školy Bořetice, okres 
Břeclav, příspěvkové organizace tak, jak ji přednesla Mgr. Marie Hamalová. 
  
14. b) ZŠ a MŠ Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace – smlouva o 
výpůjčce 
  
- smlouva o výpůjčce viz. příloha, přednesla Mgr. Marie Hamalová 
- seznam majetku, budov a pozemků 

  
- pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se schválením smlouvy o výpůjčce, 
mezi účastníky Obcí Bořetice a Základní školou a Mateřskou školou Bořetice, okres 
Břeclav, příspěvková organizace, tak jak ji přednesla Mgr. Marie Hamalová, včetně 
seznamu zapůjčeného majetku, budov a pozemků. 
  
Hlasování: 
ANO: 12 hlasů                         Ne: 0              Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 12 hlasy na svém veřejném zasedání dne 
13. září 2005 Smlouvu o výpůjčce mezi účastníky Obcí Bořetice a Základní 
školou a Mateřskou školou Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace, tak 
jak ji p řednesla Mgr. Marie Hamalová, včetně seznamu zapůjčeného majetku, 
budov a pozemků. 
  
  
14. c) Pozvánka na Žofín 
- přednesl Václav Surman 
- Europoslankyně Jana Bobošíková zve starostu, zastupitelstvo a občany obce Bořetic 
na Žofín dne 26.11.2005 
- dopoledne individuální prohlídka Prahy, odpoledne od 13 hodin program na Žofíně, 
účastnický poplatek Kč 500,-- na osobu 
- Václav Surman požádal o financování autobusu Obcí Bořetice 
  
pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Obec Bořetice financovala 
autobus do Prahy na Žofín dne 26.11.2005, v případě, že se přihlásí více jak 35 lidí do 
10. října 2005. 
  
Hlasování: 
ANO: 12 hlasů                         Ne: 0                  Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby Obec Bořetice financovala 
autobus do Prahy na Žofín dne 26.11.2005, v případě, že se přihlásí více jak 35 
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lidí do 10. října 2005.  
  
  
Návrh:  Přesunout bod 10 a) – 10 q)  za právě projednaný bod 14 c) 
  
pan starosta dává hlasovat o tom, do souhlasí s tím, aby body 10 a) – 10q) byly 
přesunuty za právě projednaný bod 14 c) 
  
  
Hlasování: 
ANO: 12                 Ne: 0                  Zdržel se: 0   
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 12 hlasy na svém veřejném zasedání dne 
13. září 2005,  přesunutí bodů 10 a) – 10q) za bod 14c), který byl právě 
projednán. 
  
10. a) Lenka a Ing. Jaroslav Grůza, Bořetice čp. 494 – žádost o odprodej 
pozemků p.č. st. 792, o výměře 8 m2,  a p.č. 133̌ 89, o výměře 143 m2, vše k.ú. 
Bořetice 
  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby manželům 
Lence a Ing. Jaroslavu Grůzovi, bytem Bořetice čp. 494, byl odprodám  pozemek p.č. 
st. 792, o výměře 8 m2, a p.č. 133/89, o výměře 143 m2, vše k.ú. Bořetice. Cena za 1 
m2 pozemku p.č. st. 792 je Kč 80,-- a cena za  
1 m2 pozemku p.č. 133/89 je Kč 15,--.  Veškeré poplatky spojené s prodejem výše 
uvedených pozemků včetně daně z převodu nemovitostí uhradí kupující. 
  
  
Hlasování: 
ANO: 11 hlasů            Ne: 0     Zdržel se: 1 člen – Ing. Jaroslav Grůza 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 11 hlasy na svém veřejném zasedání dne 
13. září 2005 odprodej pozemku p.č. st. 792, k.ú. Bořetice, o výměře 8 m2, cena za 
1 m2 pozemku je Kč 80,--  a pozemku p.č. 133/89, o výměře 143 m2, k.ú. Bořetice, 
cena za 1 m2 pozemku je Kč 15,--,  manželům Lence a Ing. Jaroslavu Grůzovým, 
bytem Bořetice čp. 494. Veškeré poplatky spojené s prodejem výše uvedených 
pozemků včetně daně z převodu nemovitostí uhradí kupující. 
  
10. b) Zbyněk Jambor, Bořetice čp.  22 – žádost o odprodej pozemku p.č. 393/2, 
k.ú. Bořetice, o výměře 31 m2 
- návrh stáhnout bod z pořadu jednání  
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby bod číslo 10 
b) byl stažen z pořadu jednání. 
  
Hlasování: 
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ANO: 12                         Ne: 0                           Zdržel se: 0 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo 12 hlasy na svém veřejném jednání dne 13. 
září 2005 stáhnout bod číslo 10 b) z programu jednání. 
  
10.c) Vítězslav Sadílek, Bořetice čp. 50 – žádost o odprodej pozemků p.č. st. 545, 
o výměře 20 m2 a p.č. 347/4, o výměře 6 m2, vše k.ú. Bořetice 
  

-         pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl 
na úřední desce zveřejněn záměr Obce Bořetice odprodat pozemek p.č. st. 545, 
o výměře 20 m2 a pozemek p.č. 347/4, o výměře 6 m2, vše k.ú. Bořetice. 

  
Hlasování: 
  
ANO: 12 hlasů                         Ne: 0                   Zdržel se: 0 
  
Usnesení 
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 zveřejnit na úřední desce záměr Obce Bořetice odprodat pozemek p.č. st. 
545, o výměře 20 m2 a p.č. 347/4, o výměře 6 m2, vše k.ú. Bořetice. 
  
10 d) Emílie Lůbalová, Bořetice čp. 309 – žádost o odprodej pozemku p.č. 420/1, 
k.ú. Bořetice, o výměře 15 m2 
  

-         pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl 
na úřední desce zveřejněn záměr Obce Bořetice odprodat pozemek p.č. 420/1, 
k.ú. Bořetice, o výměře 15 m2. 

  
Hlasování: 
  
ANO: 12  hlasů               Ne: 0                    Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 zveřejnit na úřední desce záměr Obce Bořetice odprodat pozemek p.č. 
420/1, k.ú. Bořetice, o výměře 15 m2. 
  
10. e) Manex  co., a.s., Bořetice čp. 445 – žádost odprodej pozemků p.č. 133/8, 
133/32, 133/8, vše k.ú. Bořetice 
- pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby se firmě Manex   co, a.s., 
Bořetice, odprodaly pozemky p.č. 133/8, p.č. 133/32, p.č. 133/61, vše k.ú. Bořetice. 
Cena u všech pozemků je Kč 80,-- za 1 m2. Veškeré poplatky spojené s prodejem 
výše uvedených pozemků včetně daně z převodu nemovitostí uhradí kupující. 
  
  
Hlasování: 
ANO: 12          NE: 0                                  Zdržel se: 0 
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Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 odprodat pozemek p.č. 133/8, p.č. 133/32, a p.č. 133/61, vše k.ú. Bořetice, 
firm ě Manex  co., a.s., Bořetice čp. 445. Cena u všech  pozemků je Kč 80,-- za 1 
m2.Veškeré poplatky spojené s prodejem výše uvedených pozemků včetně daně 
z převodu nemovitostí uhradí kupující. 
  
10. f) manželé Ivan a Alena Švástovi, Bořetice čp. 92 -  žádost odprodej pozemku 
části pozemku p.č. 2584/1, k.ú. Bořetice 
- revokace usnese ze dne 23.11.2004, schválení prodeje p.č. 2584/1 o výměře  
15 m2 
- nově vzniklé parcelní čísla 2584/43 a p.č. st. 949 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby manželům Švástovým byly 
odprodány pozemky p.č. 2584/43, o výměře 54 m2, a p.č. st. 949 o výměře 29 m2, vše 
k.ú. Bořetice. Pozemek p.č. 2584/43 – cena za 1 m2 Kč 15,-- a pozemek p.č. st. 949 za 
1 m2 Kč 80,--. Kupující hradí veškeré poplatky spojené s prodejem výše uvedených 
pozemků včetně daně z převodu nemovitostí. 
  
Hlasování: 
ANO 12          Ne: 0          Zdržel s: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 13.9.2005 
odprodat pozemek p.č. 2584/43, o výměře 54 m2, a p.č. st. 949, o výměře 29 m2, 
vše k.ú. Bořetice manželům Aleně a Ivanovi Švástovým, bytem Bořetice čp. 92. 
Kupující hradí veškeré poplatky spojené s prodej výše uvedených pozemků 
včetně daně z převodu nemovitostí. 
  
10. g) Malinka Josef, ml. , bytem Bořetice čp. 488 – směnná smlouva na pozemky 
p.č. 133/103, p.č. 133/62  
- bez chodníku p.č. 133/103, k.ú. Bořetice 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Obec Bořetice směnila 
pozemek p.č. 133/103, o výměře 207 m2, k.ú. Bořetice,  s panem Josefem Malinkou 
ml., bytem Bořetice čp. 428, za pozemek p.č. 133/62, o výměře 64 m2, k.ú. Bořetice. 
Pan Josef Malinka ml. doplatí Obci Bořetice rozdíl ve výměře 143 m2, cena za 1 m2 
Kč 15,--. Veškeré poplatky spojené se směnnou pozemků  včetně daně z převodu 
nemovitostí uhradí kupující. 
  
Hlasování:  
ANO: 12            Ne: 0             Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13.9.2005, 
aby Obec Bořetice směnila pozemek p.č. 133/103, o výměře 207 m2, k.ú. 
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Bořetice,  s panem Josefem Malinkou ml., bytem Bořetice čp. 428, za pozemek 
p.č. 133/62, o výměře 64 m2, k.ú. Bořetice. Pan Josef Malinka ml. doplatí Obci 
Bořetice rozdíl ve výměře 143 m2, cena za 1 m2 Kč 15,--. Veškeré poplatky 
spojené se směnnou pozemků  včetně daně z převodu nemovitostí uhradí 
kupující.  
  
10 h) manželé Petra a Milan Húdekovi, Bořetice čp. 488; Ing. Vlastimil Lůbal, 
Vrbice čp. 390; Milena a Stanislav Pazderkovi, Bořetice čp. 383 – žádost o 
odprodej pozemku p.č. 1152/1, k.ú. Bořetice nebo jeho část 
- prodává se nově vzniklý  pozemek p.č. 1152/23, k.ú. Bořetice, o výměře 206 m2 
- jelikož se jedná o pozemek o který mají zájem tři kupující, bylo navrženo tajné 
hlasování 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby bylo provedeno tajné 
hlasování o pozemek p.č. 1152/23, k.ú. Bořetice, o výměře 206 m2. 
  
Hlasování: 
ANO: 12  Ne: 0  Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo, že o prodeji pozemku p.č. 1152/23, k.ú. 
Bořetice, se bude hlasovat tajně. 
  
Cena pozemku je Kč 15,-- za 1 m2. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené 
s prodejem výše uvedeného pozemku včetně daně z převodu nemovitostí.   
  
Húdekovi  
Lubal – 9 hlasů 
Pazderkovi 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 odprodat pozemek p.č. 1152/23, k.ú. Bořetice, o výměře 206 m2,  panu Ing. 
Vlastimilu Lubal, bytem Vrbice čp. 390, cena pozemku je Kč 15,-Kupující uhradí 
veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku včetně daně z převodu 
nemovitostí.  
  
10. ch) František Šafránek, Bořetice čp. 94 – odprodej pozemku p.č. 133/119, o 
výměře 478 m2, k.ú. Bořetice 
  

-         p.č. 133/119 zkrátit výměru o inženýrské sítě, upravit geometrický plán 
-         pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby se panu Františku 

Šafránkovi, bytem Bořetice čp. 94 odprodal pozemek p.č. 133/119, k.ú. 
Bořetice, zkrácený o výměru uložení inženýrských sítí. Cena za 1 m2 Kč 15,--. 
Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku včetně daně 
z nemovitostí. 

  
Hlasování: 
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ANO: 12                        Ne: 0             Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 13.9.2005 
odprodat pozemek p.č. 133/119, k.ú. Bořetice, zkrácený o výměru inženýrských 
sítí, panu Františku Šafránkovi, bytem Bořetice čp. 94. Cena za 1 m2 je Kč 15,--. 
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s odprodejem pozemku včetně daně 
z převodu nemovitostí. 
  
10. i) Miroslav Grůza, Bořetice čp. 189 – žádost o odprodej pozemku p.č. 133/114, 
o výměře 33 m2 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby se prodej výše uvedených 
pozemků stáhl s programu jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce Bořetice 
konaného dne 13.9.2005. 

  
Hlasování: 
ANO: 1 člen – František Otáhal                   Ne: 11         Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo ponechat bod jednání na pořadu jednání 
zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 13.9.2005. 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby se panu Miroslavu Grůzovi, 
Bořetice čp. 189 odprodaly pozemky p.č. 133/114, o výměře 33 m2, a pozemek p.č. 
133/111, o výměře 94 m2, vše k.ú. Bořetice. Cena pozemků je Kč 15,-- za 1 m2, 
kupující uhradí veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku včetně daně z převodu 
nemovitostí a vypracování geometrického plánu. 

  
Hlasování: 
ANO: 11            Zdržel se: 1 člen - František Otáhal    Ne: 0 

  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném jednání dne 13. září 
2005 odprodej pozemku p.č. 133/114, o výměře 33 m2, a pozemku p.č. 133/111, o 
výměře 94 m2, vše k.ú. Bořetice. panu Miroslavu Grůzovi, Bořetice čp. 189. Cena 
pozemků je Kč 15,-- za 1 m2, kupující uhradí veškeré poplatky spojené 
s prodejem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí a vypracování 
geometrického plánu. 
  
10. j ) Libuše Mikul íková, Bořetice čp. 193 – žádost o odprodej pozemku 
p.č.133/105, o výměře 34 m2, k.ú. Bořetice 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby se paní Libuši Mikulíkové, 
bytem Bořetice 193, odprodal pozemek p.č. 133/105, k.ú. Bořetice, o výměře 34 m2. 
Cena pozemku je Kč 15,-- za 1 m2, veškeré poplatky spojené s prodejem pozemku 
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včetně daně z převodu nemovitostí uhradí kupující. 
  
Hlasování: 
ANO: 11                        Ne: 0             Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 odprodej pozemku p.č. 133/105, o výměře 34 m2, k.ú. Bořetice, paní Libuši 
Mikulíkové, bytem Bořetice čp. 193. Cena pozemku je Kč 15,-- za 1 m2. Kupující 
uhradí veškeré poplatky spojené s prodej pozemku včetně daně z převodu 
nemovitostí. 
  
10. k) Josef Juras, Běloruská 8, Brno – žádost o odprodej pozemku p.č. 133/109, 
k.ú. Bořetice, o výměře 30 m2 
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby se panu Josefu Jurasovi, 
bytem Běloruská 8, Brno, odprodal pozemek p.č. 133/109, k.ú. Bořetice, o výměře 30 
m2. Cena pozemku je Kč 15,-- za 1 m2. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené 
s prodejem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 
  
Hlasování: 
ANO: 12               Ne: 0                    Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném jednání dne 13. září 
2005 odprodej pozemku p.č. 133/109, k.ú. Bořetice, o výměře 30 m2. 
Cena pozemku je Kč 15,-- za 1 m2. Kupující uhradí veškeré poplatky  spojené 
s prodejem pozemku včetně daně z převodu nemovitostí.  
  
10. l) Věra Pražáková, bytem Na Valtické 16, Břeclav – žádost o odprodej 
pozemku p.č. 133/118, o výměře 421 m2, k.ú. Bořetice 
- oprava geometrického plánu 
- zkrátit výměru o inženýrské sítě 
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl paní Věře Pražákové, 
bytem Na Valtické 16, Břeclav, odprodán pozemek p.č. 133/118, k.ú. Bořetice. 
Výměra bude zkrácena o inženýrské sítě, cena pozemku je Kč 15,-- za 1 m2. Kupující 
uhradí veškeré poplatky  spojené s prodejem pozemku včetně daně z převodu 
nemovitostí. 
  
Hlasování: 
ANO: 12 hlasů                Ne: 0                    Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 odprodat pozemek p.č. 133/118, k.ú. Bořetice, paní Věře Pražákové, bytem 
Na Valtické 16, Břeclav. Výměra pozemku bude zkrácena o inženýrské sítě. Cena 
pozemku je Kč 15,-- za 1 m2. Kupující uhradí veškeré poplatky spojené s prodej 

Stránka č. 34 z 46Zápis ze 73

14.1.2008file://G:\Bořetice - zastupitelstva\Zastup. 2005\Zapis zo prosinec 2005 www.htm



pozemku včetně daně z převodu nemovitostí. 
  
10. m) ZD Bořetice čp. 445 – žádost o odprodej pozemku p.č. 295 o výměře 
0,4315 ha 
- ZD Bořetice žádá z daňových důvodu o směnu pozemku p.č. 295 o výměře 0,4315, 
k.ú. Bořetice, který je v jejich vlastnictví,  za pozemky p.č. 270, o výměře 0,2099 ha a 
pozemek p.č. 287, o výměře 0,2544 ha, k.ú. Bořetice, jedná se o nové pozemky po 
pozemkové úpravě, které jsou ve vlastnictví obce Bořetice.  
- směna může být provedena až po dokončení pozemkových úprav 
- bez vyrovnání výměr 
- veškeré poplatky hradí, v tomto případě,  Obec Bořetice 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Obec Bořetice směnila 
pozemek p.č. 270, o výměře 0,2099 ha a pozemek p.č. 287, o výměře 0,2544 ha, vše 
k.ú. Bořetice, za pozemek p.č. 295, o výměře 0,4315 ha, k.ú. Bořetice, který je ve 
vlastnictví ZD Bořetice. 
Směna se uskuteční po skončení pozemkových úprav, bez vyrovnání výměr, veškeré 
poplatky hradí Obec Bořetice. 
  
Hlasování: 
  
ANO: 12 členů           Ne: 0           Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném jednání dne 13. září 
2005,  směnu pozemků p.č. 270, o výměře 0,2099 ha a pozemek p.č. 287, o výměře 
2544 ha, vše k.ú. Bořetice za pozemek p.č. 295, o výměře 0,4315 ha, k.ú. Bořetice, 
který je ve vlastnictví ZD Bořetice. Směna se uskuteční po skončení 
pozemkových úprav, bez vyrovnání výměr, veškeré poplatky hradí Obec 
Bořetice.  
  
10. n)  Jiří Uher, Bořetice čp. 97 – žádost o odprodej části pozemku p.č. 345, k.ú. 
Bořetice, o výměře 6 m2 
- z p.č. 345, k.ú. Bořetice, byla oddělena  parcela 345/64, o výměře 6 m2.  
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Obec Bořetice zveřejnila 
záměr Obce Bořetice odprodat pozemek p.č. 345/64, k.ú. Bořetice, o výměře 6 m2, na 
úřední desce. 
  
Hlasování:  
ANO: 12                        Ne: 0                    Zdržel se: 0  
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat pozemek p.č. 345/64, k.ú. 
Bořetice, o výměře 6 m2, na úřední desce. 
  
10. o) Cyril Šebesta, Bořetice čp. 140 – žádost o odprodej pozemku p.č. st. 935, o 
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výměře 41 m2, k.ú. Bořetice 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Obec Bořetice zveřejnila 
záměr Obce Bořetice odprodat pozemek p.č. st. 935, o výměře 41 m2, k.ú. Bořetice, 
na úřední desce. 
  
Hlasování: 
ANO: 12           Ne: 0            Zdržel se: 0 

  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005, zveřejnění záměru Obce Bořetice odprodat pozemek p.č. st. 935, o výměře 
41 m2, k.ú. Bořetice, na úřední desce.  
  
  
  
10. p) František Pazderka, bytem Bořetice čp. 405 – žádost od odprodej pozemku 
p.č.  st. 690/3, o výměře 5 m2 
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby obec Bořetice zveřejnila 
záměr obce Bořetice odprodat pozemek p.č. st. 690/3, k.ú. Bořetice, o výměře 5m2, na 
úřední desce.  
  
Hlasování: 
ANO: 12   Ne: 0         Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 zveřejnění záměru obce Bořetice odprodat pozemek p.č. st. 690/3, k.ú. 
Bořetice, o výměře 5 m2, na úřední desce. 
  
10. q) František Šafránek, Bořetice čp. 67 – žádost o směnu pozemku p.č. 133/106 
za pozemek p.č. 13 
- panu Františku Šafránkovi, bytem Bořetice čp. 67 byl schválen dne 21.6.2005 
odprodej pozemku p.č. 133/106, o výměře 66 m2, k.ú. Bořetice 
- pan František Šafránek žádá o revokaci usnesení ze dne 21.6.2005 
a dále žádá o směnu pozemku p.č. 13, k.ú. Bořetice, který je v jeho vlastnictví za 
pozemek p.č. 133/106, o výměře 66 m2, k.ú. Bořetice, který je ve vlastnictví obce. 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s revokací usnesení ze dne 21.6.2005, 
kterým Zastupitelstvo obce Bořetice odsouhlasilo prodej pozemku p.č. 133/106, o 
výměře 66 m2, k.ú. Bořetice,  panu Františku Šafránkovi, bytem Bořetice čp. 67. 
  
Hlasování: 
ANO: 12 hlasů                         Ne: 0                Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
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2005 revokaci usnesení ze dne 21.6.2005, kterým Zastupitelstvo obce Bořetice 
odsouhlasilo prodej pozemku p.č. 133/106, o výměře 66 m2, k.ú. Bořetice, panu 
Františku Šafránkovi, bytem Bořetice čp. 67. 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Obec Bořetice směnila 
pozemek p.č. 133/106, o výměře 66 m2, k.ú. Bořetice, který je jejím majetkem za 
pozemek p.č. 13, o výměře 62 m2, k.ú. Bořetice, který je majetkem pana Františka 
Šafránka, bytem Bořetice čp. 67. 
  
Hlasování: 
ANO: 12    Ne: 0   Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání  dne 13. září 
2005 směnu pozemku p.č. 133/106, o výměře 66 m2, k.ú. Bořetice, který je 
majetkem Obce Bořetice za, pozemek p.č. 13, o výměře 62 m2, k.ú. Bořetice, 
který je majetkem pana Františka Šafránka, bytem Bořetice čp. 67. 
  
11. a) Dagmar Bílková, bytem Bořetice čp. 455 – žádost od odkoupení stavební 
pozemku na RD v ulici navazující na ulici „ Humna u Jednoty – od čp. 502 
směrem k Vrbici “  
- body 11. a) – 11d) – stáhnout  z pořadu jednání 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby body 11. a) – 11. d) byly 
staženy z programu jednání. 
  
Hlasování: 
ANO: 12                 Ne: 0                    Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 stáhnout z pořadu jednání body číslo 11. a) – 11.d). 
  
12. a) Deo gratias, chrámová schola z Bořetic - žádost o finanční příspěvek na 
vydání CD 
- žádost za Deo gratias podala Marie Kuchyňková, žádost přednesl pan starosta 
- Deo gratias – není zaregistrováno 
- návrh stáhnout z pořadu jednání 
  
- pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby bod č. 12 byl stažen 
z pořadu jednání dne 13. září 2005. 
  
Hlasování: 
ANO: 12 členů                         Ne: 0          Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
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2005 stáhnout z pořadu jednání bod č 12 a). 
  
Podat žádost po zaregistrování scholy. 
  
12. b) Farní úřad Bořetice  - žádost o nové projednání na opravu venkovní 
omítky kostela 
- návrh stáhnout z pořadu jednání  
- počkat až budou volné peníze 
  
Usnesení: 
Pan  starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby zastupitelstvo obce 
Bořetice stáhlo z pořadu jednání bod č. 12. b) a projednat žádost až budou volné 
finanční prostředky. 
  
7. Rozpočtové opatřední Obce Bořetice č. 4/2005 
- přednesla slečna Lucie Procházková 
- pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby bylo schváleno rozpočtové 
opatření číslo 4/2005 tak, jak jej přednesla slečna Lucie Procházková. Rozpočet obce 
Bořetice se zvyšuje na straně příjmů i výdajů o částku Kč 348.100,--. 
  
Hlasování: 
ANO: 12 členů                         Ne: 0                Zdržel se: 0  
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 rozpočtové opatření číslo 4/2005 tak, jak jej přednesla slečna Lucie 
Procházková. Rozpočet obce Bořetice se zvyšuje na straně příjmů i výdajů o 
částku Kč 348.100,--.  
  
8. Inventura 2005 
8. a) Volba ústřední inventarizační komise 
- František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby ústřední inventarizační 
komise pracovala ve složení: František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman 
  
Hlasování: 
ANO: 12               Ne: 0           Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo na svém veřejném zasedání dne 13. září 2005 
ústřední inventarizační komisi ve složení František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, 
Václav Surman. 
  
  
8. b) Směrnice pro provedení inventarizace v obci Bořetice 2005  
- viz. příloha zápisu 
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Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se směrnice pro provedení 
inventarizace v obci Bořetice v roce 2005 tak, jak byly předloženy. 
  
Hlasování: 
ANO: 12                        Ne:0                  Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice  schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005  Směrnice pro provedení inventarizace v obci Bořetice v roce 2005 tak, jak 
byly předloženy. 
  
8c) Volba dílčích inventarizační komisí 
Kulturní dům – Ing. Lenka Bukovská 
Knihovna – Bc. Alena Újezdská 
Pozemky – JUDr. Jana Zemánková 
Dílna – Jaroslav Procházka 
Smuteční obřadní síň a hasičská zbrojnice – Ing. Stanislav Novák 
ZŠ a MŠ, Bořetice – Ing. Pavel Odstrčil a Marie Vyhňáková 
  
Do 30. listopadu 2005 odevzdat. 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předsedy dílčích 
inventarizačních komisí byli zvoleni výše navržení. 
  
Hlasování: 
ANO: 12               Ne: 0                   Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo na svém  veřejném zasedání dne 13. září 
2005  tyto předsedy dílčích inventarizačních komisí: 
Kulturní d ům – Ing. Lenka Bukovská 
Knihovna – Bc. Alena Újezdská 
Pozemky – JUDr. Jana Zemánková 
Dílna – Jaroslav Procházka 
Smuteční obřadní síň a hasičská zbrojnice – Ing. Stanislav Novák 
ZŠ a MŠ, Bořetice – Ing. Pavel Odstrčil a Marie Vyhňáková 
  
9) Přidělení obecních bytů 
Byt č. 6 na domě čp. 488 
- přednesla Ing. Lenka Bukovská, viz. příloha 
  

-         manželé Lucie a Radek Veselých, Bořetice čp. 
-         pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl byt přidělen 

manželům Lucii a Radkovi Veselým, bytem Bořetice čp. 276 
  
Hlasování: 
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ANO:  4 členové – Ing. Lenka Bukovská, Milan Herůfek, Ing. Stanislav Novák, 
Václav Kadlec 
Ne: 7 členů – Bc. Alena Újezdská, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Petrásek, JUDr. Jana 
Zemánková, Ing. Pavel Odstrčil, František Otáhal, Marie Vyhňáková 
Zdržel se:  1 člen – Václav Surman 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 nepřidělit byt č. 6 na domě čp. 488 manželům Lucii a Radkovi Veselým, 
bytem Bořetice čp. 276. 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby byt č. 6 na domě čp. 488 byl 
přidělen panu  Pavlu Košvicovi, bytem Horní Bojanovice čp. 212 
  
Hlasování: 
ANO: 8 -   Bc. Alena Újezdská, JUDr. Jana Zemánková, Václav Petrásek, František 
Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Ing. Pavel Odstrčil,  
Marie Vyhňáková, Václav Kadlec     
Zdržel se: 4 – Ing. Lenka Bukovská, Milan Herůfek, Surman Václav, Ing. Stanislav 
Novák   
Ne: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 přidělit byt č. 6 na domě čp. 488 panu Pavlu Košvicovi, trvale bytem Horní 
Bojanovice čp. 212.             
  
Jan Mareš, bytem Bořetice čp. 79 – žádost o prodloužení nájemní smlouvy nebo 
sepsání nové nájemní smlouvy 
  

-         ukončení nájmu na dobu určitou 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby s panem Janem Marešem 
byla uzavřena nová nájemní smlouva na dům čp. 79 na dobu určitou jeden rok a to od 
1.12.2005 do 30.11.2006. 
  
  
Hlasování: 
ANO: 12 členů               Ne: 0                  Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 pronajat dům čp. 79 panu Janu Marešovi, bytem Bořetice čp. 79, na dobu 
určitou 1 rok od 1.12.2005 do 30.11.2006. 
  
Stávající nájemníci na domě čp. 488 žádající o prodloužení nájemní smlouvy nebo o 
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sepsání nové nájemní smlouvy: 
  
Stanislav Bíza, Bořetice čp. 488 – byt č. 2 
Jana Hluchá, Bořetice čp. 488 – byt č. 10 
Petra Húdeková, Bořetice čp. 488 – byt č. 9 
  
návrh: stáhnout z programu jednání 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby projednávání žádostí 
stávajících nájemníků o prodloužení nájemních smluv nebo sepsání nových 
nájemních  bylo staženo z programu jednání. 
  
Hlasování: 
ANO: 12 členů                         Ne: 0              Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 stáhnout z pořadu jednání projednávání žádostí stávajících nájemníků o 
prodloužení nájemních smluv nebo sepsání nových nájemních smluv. 
  
13. a) TJ Sokol Bořetice – nájemní smlouva na budovu čp. 76 (nové šatny TJ 
Sokol Bořetice) 
- nájemní smlouva mezi Obcí  Bořetice a TJ Sokol Bořetice 
Milan Herůfek: smlouva musí být uzavřena na dobu určitou 

-         návrh na dobu určitou 20 let doplnit do bodu 4 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, že v bodu 4 nájemní smlouvy 
bude provedena změna - nájem bude na bodu určitou 20 let. Dále že bude zveřejněn 
záměr Obce Bořetice pronajmout budovu čp. 76, k.ú. Bořetice, na úřední desce a 
rozhodnutí o pronájmu ponechat na  Radě obce Bořetice. 
  
Hlasování: 
ANO: 12                        Ne: 0                   Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo provedení změny v bodě číslo 4 nájemní 
smlouvy, bude provedena změna - nájem bude na bodu určitou 20 let. Dále bylo 
schváleno  zveřejnění záměru Obce Bořetice pronajmout budovu čp. 76, k.ú. 
Bořetice, na úřední desce a rozhodnutí o pronájmu ponechat na  Radě obce 
Bořetice. 
  
13 b)  TJ Sokol Bořetice – podání žádosti o dotaci na MŠMT  
- přednesl pan Milan Herůfek, viz. příloha 
- žádost o schválení podání žádosti na dobudování starých šaten na MŠMT 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby TJ Sokol Bořetice podala 
žádost o poskytnutí dotace  z rozpočtu MŠMT, popř. spolufinancování akce 
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„Rekonstrukce stávajících šaten“ do výše Kč 50.000,--. 
  
Hlasování: 
ANO: 12 členů               Ne: 0                    Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005, aby TJ Sokol Bořetice podala žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 
MŠMT, popř. spolufinancování akce „Rekonstrukce stávajících šaten do výše Kč 
50.000,--.  
  
14. c) Běh za bořetickým burčákem – 8.10.2005 
- příspěvek ve výši Kč 10.000,-- 
  
Hlasování: 
  
ANO: 9 členů         Ne: 0                  
Zdržel se: Ing. Lenka Bukovská, JUDr. Jana Zemánková, Milan Herůfek 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 příspěvek ve výši Kč 10.000,--  na akci  „Běh za bořetickým burčákem“ dne 
8.10.2005. 
  
Financovat z chodníků 2219 
  
Hlasování: 
ANO: 8                          Ne: 1 člen – Ing. Václav Kadlec    
Zdržel se: JUDr. Jana Zemánková, Milan Herůfek, Ing. Lenka Bukovská 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo financování z položky 2219 Kč 10.000,--. 
  
14. d) Internet v knihovně 
- návrh 1 hodina Kč 10,-- 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl vybírán poplatek Kč 10,-
- za 1 hodinu. 
  
Hlasování:  
ANO: 12  členů       Ne:0                   Zdržel se: 0 
  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. září 
2005 poplatek za používání internetu v knihovně Kč 10,-- za 1 hodinu.  
  
15. Rozprava a různé: 
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p. Anna Hlavňovská – připomínka ke stavu chodníků na ulici „Hlavní“  
  
- cvičení žen v kulturním domě 
- prodejna „Vinařských potřeb“ Burešovi - provoz 
  
František Otáhal – pobíhající psi 

-         parkování aut, doplnit značení. 
  
  
Konec 23.30 hodin 
  
Václav Petrásek, starosta obce  ......................................................... 
  
Ing. Lenka Bukovská, zástupce starosty  .......................................... 
  
Bc. Alena Újezdská, ověřovatel zápisu    ........................................... 
  
Marie Vyhňáková, ověřovatel zápisu      ............................................ 
  
zapsala: Jana Hluchá 

  
  
  
Zápis z mimořádného veřejného jednání Zastupitelstva obce Bořetice, 
konaného dne 3. srpna 2005 v zasedací místností Obecního úřadu 
v Bořeticích, jednání svolal pan starosta Václav Petrásek, začátek 
jednání ve 20.00 hodin 
  
Přítomni:  8 členů + 1 člen  Ing. Novák příchod ve 20:15 
  
Omluveni: JUDr. Jana Zemánková, Ing. Pavel Odstrčil, František Otáhal, 
Jana Grégrová, Ing. Václav Kadlec, Miroslav Grůza 

  
Začátek jednání: 20:10 hodin 
  

1.    Začátek jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání
  

Program jednání: 

1.    Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 

2.    Volba ověřovatelů zápisu 
3.    Projednání schválení Změny č. 1 územního plánu obce Bořetice 

4.    Moravská Agra, a.s., Velké Pavlovice – pozemek pod „sběrným 
dvorem“ 
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5.    Směnná smlouva – pozemek pro odstavné parkoviště 
6.    Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona 
č. 128/2000 Sb. v pozdějším znění) 

7.     Rozprava různé 

8.    Závěr jednání 
  

navržené změny: 6.a) Přidělení bytu číslo 6 na domě čp. 488 
                            6.b) Vesnice roku + rozpočtové opatření 3/2005 
                            6.c) Hodky 7.8.2005 

                            6.d) Nákup dalšího kontejneru na hřbitov 

                            6.e) Výběrové řízení chodníky a silnice 
                            6. f) Smlouva – TJ Sokol Bořetice, nájem budovy  

                                    šaten 

Milan Herůfek: návrh vypustit bod č. 5) Směnná smlouva – pozemek pro 
odstavné parkoviště. 
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se schválením programu 
jednání mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 
konaného dne 3.8.2005 včetně výše uvedených změn – vložení bodů 6a)  až 
6.f) a stažení z programu jednání bodu č. 5. 
  
Hlasování: 

  
ANO: 8                      Ne: 0                     Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 8 hlasy program jednání 
mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 
konaného dne 3.8.2005 včetně výše uvedených změn – vložení bodů 6a)  
až 6.f) a stažení z programu jednání bodu č. 5. 
  

2.    Volba ověřovatelů zápisu  
-         návrh: Milan Herůfek, Ing. Lenka Bukovská 
  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli zápisu 
z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného 
dne 3.8.2005 byli zvoleni pan Milan Herůfek a Ing. Lenka Bukovská.  

  
  
Hlasování: 

ANO:  8             NE: 0          Zdržel se: 0 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 8 hlasy, aby ověřovateli zápisu 
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z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 
konaného dne 3.8.2005 byli zvoleni pan Milan Herůfek a Ing. Lenka 
Bukovská.  
  

3.    Projednání a schválení Změny č. 1 územního plánu obce Bořetice 

-         přednesl pan starosta Václav Petrásek, viz. příloha 

-         přednesena telefonická připomínka p. Františka Otáhala, který byl 
omluven – autodílna pana Pregrta se nachází v klidové zóně. 

  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 
obce Bořetice schválilo na svém mimořádném veřejném zasedání dne 3. 
srpna 2005 zadání změny č. 1 územního plánu obce Bořetice, tak jak ji 
zpracoval Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje - bez 
připomínek. 
  
Hlasování: 

ANO: 9                        Ne: 0                                      Zdržel se: 0 

  
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 9 hlasy na svém mimořádném 
veřejném zasedání dne 3. srpna 2005 zadání změny č. 1 územního 
plánu obce Bořetice, tak jak ji zpracoval Městský úřad Hustopeče, 
odbor regionálního rozvoje - bez připomínek. 
  

4.    Moravská Agra, a.s., Velké Pavlovice -  pozemek pod sběrným 
dvorem 

-         přednesl p. starosta Václav  

-         nabídka Moravské Agry, a.s., Velké Pavlovice odprodat Obci Bořetice 
pozemek pod sběrným dvorem p.č. 4017, k.ú. Bořetice, cena za 1 m2 Kč 
100,-- 

  
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Zastupitelstvo 
obce Bořetice schválilo na svém mimořádném veřejném zasedání  dne 3. 
srpna 2005 odkoupení pozemku p.č. 4017, k.ú. Bořetice, o výměře 1.029 
m2 od Moravské Agry, a.s., Nádražní 1, Velké Pavlovice. Cena pozemku je 
Kč 100,-- za 1 m2. 

  
Hlasování: 

ANO: 9                        NE: 0                            Zdržel se: 0 
  
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém mimořádném veřejném 
zasedání  dne 3. srpna 2005 odkoupení pozemku p.č. 4017, k.ú. 
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Bořetice, o výměře 1.029 m2 od Moravské Agry, a.s., Nádražní 1, Velké 
Pavlovice. Cena pozemku je Kč 100,-- za 1 m2. 
  

5. &nb 
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