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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:
1.
2.
3.
4.

Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu
Volba nového člena Rady obce Bořetice
Kontrola plnění usnesení z veřejného zasedání ZO Bořetice konaného
dne 21.6.2005 a z mimořádného veřejného zasedání ZO Bořetice
konaného dne 3. srpna 2005
5. Zprávy z jednání Rady obce Bořetice od 29.6.2005
6. Jednoduché pozemkové úpravy v trati Kraví 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
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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
13. Nájemní smlouva TJ Sokol Bořetice – nové šatny
14.
Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona
č. 128/200 Sb. v pozdějším 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.
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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

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:
ANO: 12 členů

Ne: 0

Zdrželi se: 0

file://G:\Bořetice - zastupitelstva\Zastup. 2005\zapis zo zari 2005 www.htm

14.1.2008

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne 13

Stránka č. 4 z 20

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.
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 Kraví 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
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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:
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 přednesla 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.
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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
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. 133ˇ89, 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,
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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:
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.
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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

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,
firmě 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.
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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.
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
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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:
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.
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10. j ) Libuše Mikulíková, 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
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

Zdržel se: 0

Ne: 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
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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
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
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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
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.
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Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. září
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.
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Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 13. září
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
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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
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 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
9) Přidělení obecních bytů
Byt č. 6 na domě čp. 488
- přednesla Ing. Lenka Bukovská, viz. příloha
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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:
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
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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
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.
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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
„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
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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:
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
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