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Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva
Obce Bořetice konaného dne
14. února 2006
Přítomni: Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav Novák, JUDr. Jana Zemánková, Václav
Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman, Jaroslav Procházka,
Ing. Pavel Odstrčil, Marie Vyhňáková, Milan Herůfek
Omluveni: Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. Václav Kadlec, Ing. Lenka Bukovská
1. Zahájení jednání, kontrola prezence, program jednání
- pan starosta Václav Petrásek přednesl navržený program
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého jednání Zastupitelstva Obce Bořetice
Zprávy z jednání Rady Obce Bořetice
Žádosti o finanční příspěvek
a) Deo Gratias, chrámová schola z Bořetic
6. Schválení rozpočtu na rok 2006
7. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona
128/2000 Sb. v pozdějším znění)
8. Rozprava a různé
9. Závěr jednání
Navržené změny:
Milan Herůfek: Vložit bod 5 b) Smlouva o finančním příspěvku č. 01/2006
uzavřená mezi Obcí Bořetice a TJ Sokol Bořetice – schválení
Ing. Jaroslav Grůza navrhuje stáhnout z programu jednání bod č. „3) Kontrola
usnesení z minulého veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice“ a bod č. „4)
Zpráva z jednání Rady Obce Bořetice“
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl
schválen program jednání mimořádného zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice, tak
jak byl navržen včetně výše uvedených změn.
Hlasování:
ANO: 11 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
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Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo program jednání mimořádného veřejného
zasedání dne 14. února 2006 tak, jak byl předložen včetně výše navržených
změn.
2. Volba ověřovatelů zápisu
návrh: František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli
zápisu z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice byli zvoleni
pan František Otáhal a Ing. Jaroslav Grůza.
Hlasování:
ANO: 11

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice zvolilo na svém mimořádném zasedání dne
14. února 2006 ověřovateli zápisu pana Františka Otáhala a pana Ing. Jaroslava
Grůzu.
3. Kontrola usnesení z minulého jednání Zastupitelstva Obce Bořetice
- staženo z programu jednání
4. Zprávy z jednání Rady Obce Bořetice
- staženo z programu jednání
5. Žádost o finanční příspěvek
a) Deo Gratias, chrámová schola z Bořetice – žádost o příspěvek ve výši Kč 50.000,-(viz. příloha)
- předloženy stanovy organizace, registrace organizace, rozpočet na akci „Vydání
druhého CD“
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby chrámové
schole Deo Gratias z Bořetic byl poskytnut finanční příspěvek ve výši Kč 50.000,-- na
akci „Vydání druhého CD“
Hlasování:
ANO: 11

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém mimořádném veřejném zasedání
dne 14. února 2006 přidělení finančního příspěvku ve výši Kč 50.000,-- chrámové
schole Deo Gratias z Bořetic na akci „Vydání druhého CD.“
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5b) Smlouva o finančním příspěvku č. 01/2006 mezi Obcí Bořetice a TJ Sokol
Bořetice – schválení smlouvy
- přednesl Milan Herůfek, viz. příloha
- výše příspěvku Kč 200.000,-Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byla
schválena smlouva „Smlouva o finančním příspěvku č. 01/2006“ mezi Obcí Bořetice
a TJ Sokol Bořetice tak, jak byla předložena.
Hlasování:
ANO: 11

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém mimořádném veřejném zasedání
dne 14. února 2006 smlouvu „Smlouva o finančním příspěvku č. 01/2006“ mezi
Obcí Bořetice a TJ Sokol Bořetice tak, jak byla předložena.
6. Schválení rozpočtu na rok 2006
- přednesla slečna Lucie Procházková, viz. příloha
JUDr. Jana Zemánková: Kde je zapracován zbytek dotace?
- Je potřeba přesunout částku Kč 500.000,-- na „silnici Terasy“. Odkud bude tato
částka přesunuta?
Návrh: Přesunout částku Kč 500.000,-- z finančních prostředků určených na opravu
chodníků.
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby bylo z paragrafu 2219
položky 5171 přesunuto na paragraf 2212 položku 6121 úz. 00221 částku Kč
500.000,--.
Hlasování:
ANO: 11

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém mimořádném veřejném zasedání
dne 14.2.2006 přesunout z paragrafu 2219 položky 5171 na paragraf 2212
položku 6121 úz.00221 částku Kč 500.000,--.
Z kterého paragrafu a položky bude přesunuta částka Kč 50.000,-- na finanční
příspěvek pro chrámovou scholu Deo Gratias z Bořetic?
Návrh: Přesunout tuto částku Kč 50.000,-- z finančních prostředků určených na
opravu silnice v Chalúpkách.
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby z paragrafu 2112 položky
5171 org. 12 byla převedena částka Kč 50.000,-- na paragraf 3399 položka 5222 org.
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13.
Hlasování:
ANO: 11

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém mimořádném veřejném zasedání
dne 14. února 2006 přesunout z paragrafu 2112 položky 5171 org. 12 částku Kč
50.000,-- na paragraf 3399 položka 5222 org. 13.
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl
schválen rozpočet Obce Bořetice na rok 2006 tak, jak byl předložen včetně výše
uvedených změn. Příjmová část činí Kč 11.116.200,--, výdajová část činí Kč
11.298.100,--, financování Kč 840.000,-- (splátka úvěru), zůstatky účtů z roku 2005
Kč 1.021.900,--.
Hlasování:
ANO: 11

Ne: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém mimořádném veřejném zasedání
dne 14. února 2006 rozpočet Obce Bořetice na rok 2006 tak, jak byl předložen
včetně výše uvedených změn. Příjmová část činí Kč 11.116.200,--, výdajová část
činí Kč 11.298.100,--, financování Kč 840.000,-- (splátka úvěru), zůstatky účtů
z roku 2005 Kč 1.021.900,-- (po zaokrouhlení).
7. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona 128/2000
Sb. v pozdějším znění)
-

žádné nebyly předneseny

8. Rozprava a různé:
a) Václav Petrásek – informoval o umístění 2 psů do útulku v Bulharech měsíční
platba celkem Kč 3.000,--.
b) Václav Petrásek – informoval o konání valná hromady Svobodné spolkové
republiky Kraví hora
- 19. února 2006 v KD v Bořeticích, začátek v 15 hodin

Zapsala: Jana Hluchá
Konec jednání: 19:55 hodin
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Václav Petrásek, starosta obce

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

Ing. Jaroslav Grůza, ověřovatel zápisu

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

František Otáhal, ověřovatel zápisu

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

Zápis z I. veřejného za
sedání Zastupitelstva Obce Bořetice konaného dne 17.
ledna 2006
Začátek: 19:03 hodin
Přítomni: Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav Novák,
JUDr. Jana Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing.
Jaroslav Grůza, Václav Surman, Ing. Pavel Odstrčil, Marie Vyhňáková, Milan
Herůfek, Jaroslav Procházka
Omluveni: Ing. Václav Kadlec
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1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání
- přednesl Václav Petrásek
Návrh programu jednání I. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bořetice, dne 17.
ledna 2006
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého jednání Zastupitelstva obce Bořetice
Zprávy z jednání Rady obce
Žádost o prodej pozemků:
a) Vítězslav Sadílek, Bořetice čp. 50 – p.č. st. 545 a p.č. 347/4, vše k.ú.
Bořetice
6. Žádosti o finanční příspěvek
a) Oldřich Damborský, Bořetice čp. 363
b) Deo Gratias, chrámová schola z Bořetice
7. Schválení rozpočtu na rok 2006
8. Inventarizace 2005 – zpráva o průběhu
9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů č. 1/2006
10. Odměna a náplň práce místostarostky
11. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona 128/2000
Sb. v pozdějším znění)
12. Rozprava a různé
13. Závěr jednání

- navržené změny:
JUDr. Jana Zemánková: Neschvalovat rozpočet na rok 2006, schválit pouze změnu
rozpočtu 5/2005 ke schválenému rozpočtu z roku 2005
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl program jednání
I.veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice dne 17. ledna 2006 schválen, tak
jak byl navržen včetně navržené změny stáhnout bod číslo 7 „Schválení rozpočtu
na rok 2006 a nahradit bodem „Změna rozpočtu číslo 5/2005“
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo program jednání I.veřejného zasedání
Zastupitelstva Obce Bořetice dne 17. ledna 2006 , tak jak byl navržen včetně
navržené změny stáhnout bod číslo 7. „Schválení rozpočtu na rok 2006 a
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nahradit bodem „Změna rozpočtu číslo 5/2005“

2. Volba ověřovatelů zápisu
návrh: JUDr. Jana Zemánková, Ing. Pavel Odstrčil
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli
zápisu z I. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice byli zvoleni JUDr. Jana
Zemánková, Ing. Pavel Odstrčil
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo ověřovateli zápisu z I. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Bořetice paní JUDr. Janu Zemánkovou a pana Ing. Pavla
Odstrčila.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice:
- přednesla Ing. Lenka Bukovská, viz. příloha – vše splněno
Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí.
4. Zprávy z jednání Rady Obce Bořetice:
-

přednesla JUDr. Jana Zemánková, viz. příloha

Zastupitelstvo obce Bořetice bere na vědomí.
5. Žádost o odprodej pozemků:
a) Vítězslav Sadílek, Bořetice čp. 50 – žádost o odkoupení pozemku p.č. st. 545 a
p.č. 347/4, vše k.ú. Bořetice
- pan Sadílek se nemohl dostavit z důvodu nemoci
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby panu Vítězslavu Sadílkovi
byly odprodány pozemky p.č.st. 545 a p.č. 347/4, vše k.ú. Bořetice. Veškeré náklady
spojené s prodejem pozemků včetně daně z převodu nemovitostí uhradí kupující.
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo odprodat pozemky p.č. st 545 a p.č. 347/4,
vše k.ú. Bořetice, panu Vítězslavu Sadílkovi, bytem Bořetice čp. 50.

file://G:\Bořetice - zastupitelstva\Zastup. 2006\ZapisZO14022006 www.htm

14.1.2008

Stránka č. 8 z 15

Zápis z I

Veškeré náklady spojené s prodejem pozemků včetně daně z převodu nemovitostí
uhradí kupující.
Dále pan Vítězlav Sadílek podal žádost o odkoupení pozemku p.č. 1043, o výměře 31
m2, k.ú. Bořetice, pozemek se nachází vedle sklepu pan Vítězslava Sadílka. Číslo
parcely je již uvedeno po pozemkové úpravě.
JUDr. Jana Zemánková navrhuje odložit po skončení pozemkových úprav.
6. Žádosti o finanční příspěvek:
a) Oldřich Damborský, bytem Bořetice čp. 363 – žádost o finanční příspěvek na
novou básnickou sbírku ve výši Kč 15.000,-- (viz. příloha)
JUDr. Jana Zemánková navrhuje snížit částku
Oldřich Damborský informuje, že na minulou sbírku obdržel příspěvek ve výši
Kč 10.000,-- František Otáhal navrhuje přidělit finanční příspěvek ve výši Kč 15.000,-- JUDr. Jana Zemánková navrhuje finanční příspěvek ve výši Kč 10.000,--

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby panu
Oldřichu Damborskému, bytem byl poskytnut finanční příspěvek ve výši Kč 10.000,- na vydání nové básnické sbírky. Obec Bořetice bude uvedena jako sponzor.
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém I. veřejném zasedání dne 17.
ledna 2006 poskytnout finanční příspěvek ve výši Kč 10.000,-- panu Odlřichu
Damborskému, bytem Bořetice čp. 363, na vydání jeho nové básnické sbírky.
Obec Bořetice bude uvedena jako sponzor.
b) Deo Gratias, chrámová schola, Bořetice – žádost o finanční příspěvek na vydání
druhé CD (viz. příloha)
JUDr. Jana Zemánková: „Máte připraven přehled rozpočtu?“
Dagmar Popovská: „Náklady budou činit více jak Kč 60.000,--.“
- předložit rozpočet a kopii o registraci chrámového sboru
- projednávání žádosti odložit na mimořádné zasedání Zastupitelstva Obce
Bořetice
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby projednání žádosti chrámové
scholy Deo Gratias, Bořetice, bylo odloženo na mimořádné zasedání Zastupitelstva
Obce Bořetice. Chrámová schola doloží kopii o registraci a rozpočet na vydání CD.
Hlasování
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém veřejném zasedání dne
17. ledna 2006, odložit projednání žádosti chrámové scholy Deo Gratias, na
mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Bořetice. Chrámová schola doloží kopii
o registraci a rozpočet na vydání CD.
7. Rozpočtové opatření č. 5/2005
- viz. příloha zápisu
Hlasování:
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby bylo
schváleno rozpočtové opatření 5a/2005, tak jak bylo předloženo (viz. příloha zápisu)
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém I. veřejném zasedání dne
17. ledna 2006 rozpočtové opatření č. 5a/2005, tak jak bylo předloženo (viz.
příloha zápisu)
8. Inventarizace – zpráva o průběhu inventarizace
- František Otáhal, Jana Hluchá
9. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů č. 1/2006
-

639,60/ na 1osobu v roce 2005
návrh Kč 350,-- 1/ osoba
JUDr. Jana Zemánková: „Vypustit pojem rodina
JUDr. Jana Zemánková: „Zrušit v článku 8 bod 2 „Rodina hradí do částky
maximálně Kč 1.400,-- a nebo přesně vymezit pojem rodina)
- JUDr. Jana Zemánková a Ing. Stanislav Novák navrhují zapracovat do bodu č. 8
následující změny: 1)„Od platby jsou osvobozeni poplatníci za děti do 6 let věku a
občané nad 70 let, rozhodující okamžik je datum 1.1.2006. Dále v článku 8 odstranit
celý bod 2) Rodina hradí do maximální částky Kč 1.400,--, (úhrada se počítá za čtyři
členy rodiny).
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s návrhem jak jej přednesli JUDr. Jana
Zemánková a Ing. Stanislav Novák.
Hlasování:
ANO: 13 členů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. Stanislav Novák, JUDr. Jana
Zemánková, Ing. Lenka Bukovská, Václav Petrásek, František Otáhla, Ing. Jaroslav
Grůza, Václav Surman, Ing. Pavel Odstrčil, Jaroslav Procházka, Marie Vyhňáková,
Milan Herůfek
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Ne: 0
Zdržel se: Bc. Alena Újezdská

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2006 včetně výše navrhovaných změn.
10. Odměna a náplň práce místostarosty
Pan starosta Václav Petrásek navrhuje, aby od 1.1.2006 činila měsíční odměna
zástupce starosty Ing. Lenky Bukovské Kč 8.000,--.
Hlasování:
ANO: 13 členů –Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Bc. Alena Újezdská, Ing. Stanislav
Novák, JUDr. Jana Zemánková, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav
Grůza, Václav Surman, Ing. Pavel Odstrčil, Jaroslav Procházka, Marie Vyhňáková,
Milan Herůfek
Ne: 0
Zdržel se: Ing. Lenka Bukovská
Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém I. veřejném zasedání dne 17.
ledna 2006, aby měsíční odměna zástupce starosty Ing. Lenky Bukovské činila od
1.1.2006 Kč 8.000,--.
11. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§94 zákona 128/2000
Sb. v pozdějším znění:
žádné návrhy
12. Rozprava a různé

-

a) Václav Petrásek – podepsat Montgasu, a.s., dodatek smlouvy za více
práce
Bc. Alena Újezdská – rozpočet plynovodu byl proveden na základě projektu
JUDr. Jana Zemánková – požádat firmu Montgas, a.s., o předložení
podrobného rozpočtu
JUDr. Jana Zemánková: „Kolik činila základní částka za kterou byla firma
Montgas vybrána a kolik činí částka za více práce?
Milan Herůfek: „ Základní částka činila Kč 260.000,-- + DPH a částka za více
práce je asi Kč 150.000,--.
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JUDr. Jana Zemánková – ustanovit komisi, která prověří fakturaci firmy
Montgas.
- návrh komise: Bc. Alena Újezdská, Milan Herůfek, Václav Surman.
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice zvolilo na svém I. veřejném zasedání dne 17.
ledna 2006 komisi pro prověření fakturace firmy Montgas, a.s., ve složení Bc.
Alena Újedská, Milan Herůfek, Václav Surman.
b) Povinná školní praxe Elišky Otáhalové, bytem Bořetice čp. 388 – v době od
13.2.2006 do 17.2.2006
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby slečna
Eliška Otáhalová, bytem Bořetice čp. 388, vykonávala svou týdenní povinnou
odbornou praxi na Obecním úřadu v Bořeticích.
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém I. veřejném zasedání dne 17.
ledna 2006, aby slečna Eliška Otáhalová, bytem Bořetice čp. 388 vykonávala
v době od 13. 2.2006 do 17.2.2006 svou povinnou týdenní odbornou praxi na
Obecním úřadě v Bořeticích.
c) směnná smlouva Josef Malinka ml., bytem Bořetice čp. 488 – podmínky
platby
- nesouhlasí s platbou za vypracování geometrického plánu a sepsání směné
smlouvy
- trvat na stávajících podmínkách, které byly ustanoveny na veřejném zasedání
Zastupitelstva Obce Bořetice dne 13.9.2005
d)Václav Petrásek - vybírání poplatků za vodu spotřebovanou ve sklepech pod
Kraví horou
- zápis z kontroly za vybírání vody
- Kč 35,-- za 1 m3
- vybírání provedou členové vlády Kravihorské republiky
- poplatky se budou vybírat na místě samém, bude provedena kontrola stavu
vodoměru a vodoměry uvnitř objektu budou zablombovány.
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby poplatky za vodu ve
výši Kč 35,-- za 1 m3 byly vybírány na místě samém členy vlády Kravihorské
republiky.
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Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém I. veřejném zasedání dne 17. ledna
2006, že poplatky za spotřebovanou vodu ve sklepech v areálu sklepů Pod Kraví
horou, budou vybírány na místě samém členy vlády Kravihorské republiky, cena
za 1 m3 je Kč 35,--.
e) Ples obecního úřadu a podnikatelů konaný dne 14. ledna 2006
- předběžný výtěžek plesu cca Kč 6.000,-- věnovat výtěžek plesu na dovybavení kuchyně kulturního domu
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby celý
výtěžek z plesu, který se konal dne 14. ledna 2006, byl věnován na dovybavení
kuchyně kulturního domu.
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo na svém I. veřejném zasedání dne 17. ledna
2006 věnovat celý výtěžek z plesu, konaného dne 14. ledna 2006, na dovybavení
kuchyně kulturního domu.
f) Jihomoravský krajský úřad, odbor dopravy, Brno – průtah obcí Bořetice
- požádat krajský úřad, aby v letošním roce investoval do průtahu obcí Bořetice.
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby požádal
Jihomoravský krajský úřad Brno, odbor dopravy, aby v letošním roce investoval do
průtahu obcí Bořetice.
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém veřejném zasedání dne 17. ledna
2006, aby pan starosta podal žádost na Jihomoravský krajský úřad Brno, odbor
dopravy, aby v letošním roce investoval do průtahu obcí Bořetice.
g) Václav Petrásek – územní řízení na mokřad a rybník
- pozemky pro mokřad a rybník budou převedeny na obec bezplatně v rámci
pozemkových úprav
- JUDr. Jana Zemánková: Hovořila s Ing. Haarem, který jí sdělil, že schválený návrh
pozemkových úprav má závaznost územního plánu
- schválený návrh pozemkových úprav je závazný i pro stavební úřad
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- bude podána žádost na Stavební úřad ve Velkých Pavlovicích o zahájení územního
řízení
h) Václav Petrásek – návštěva Prahy dne 31.1.2006
- přijetí u premiéra a prezidenta
- starosta + 1
- použití služebního auta
ch) Václav Petrásek – nákup videa, televizoru a sceneru
JUDr. Jana Zemánková – navrhuje přesunout televizní přijímač ze školy na obecní
úřad
- Ing. Grůza: doporučil bych nákup video + DVD
i) Václav Petrásek – uspořádat soutěž o nejlepší balkon, předzahrádku a okno
- připravit podmínky do příštího jednání
j) Václav Petrásek - Vesnice roku 2006, za vítězství nutno podat žádost o dotaci ve
výši Kč 1.000.000,--; dotační titul č. 4 – 60 % podíl obce
- Komunikace Chalúpky
- Chodníky od Multně po Floriánek - I. etapa
- Chodníky od Floriánku po poslední dům k Vrbici – II. etapa
- VPP opraví chodníky v ulici „Ke mlýnu“
- p. Terezie Pazderková – prosí o vyznačení přechodu na silnici v ulici „Hlavní“
k) Václav Petrásek – kalendáříky
- s datumem na rok 2006 Kč
- cena cca 4.500,-Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byly zaplaceny kalendáříky
na rok 2006 v celkové ceně cca Kč 4.500,-Hlasování:
ANO: 14 hlasů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice odsouhlasilo na svém I. veřejném zasedání dne 17.
ledna 2006 zaplacení kalendáříků na rok 2006 v částce cca Kč 4.500,--.
l) Společná akce vítězných obcí soutěže Vesnice roku 2006
- vydání kalendáře na rok 2007
- počet 4000 nebo 5000 kusů kalendářů
- 80 % dotace
- 20 % nákladů hradí obce
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- seminář vítězných obcí v Bořeticích zaměřený na 15 let trvání programu
„Program obnovy venkova“
- účast na Vyhodnocení soutěže Vesnice EU v Německu
- 80 % nákladů hrazeno dotací
- 20 % účastníci zájezdu
- 1 autobus, zájezd musí být organizován přes cestovní kancelář
Pan starosta dává hlasovat o tom kdo souhlasí s tím, aby byla podána žádost o dotaci
na výše uvedené akce.
Hlasování:
ANO: 14 členů

Ne: 0

Zdržel se: 0

Usnesení:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo na svém I. veřejném zasedání dne
17. ledna 2006 podání žádosti o dotaci na akce:
Kalendář na rok 2007, seminář vítězných obcí v Bořeticích zaměřený na 15 let
trvání programu „Program obnovy venkova, účast na vyhodnocení soutěže
Vesnice EU.
m) Václav Petrásek – Svaz měst a obcí požádal o přijetí dne 25. května 2006
asi 8 - 10 členné delegace Francouzů
- zajištění programu 24. května 2006
- zajištění ubytování
- zajištění snídaně, oběda dne 25. května 2006
n) Václav Petrásek – vydání Ročenky Bořetických listů
- cena vydání Kč 30.000,-- oslovit všechny organizace o příspěvky do ročenky
- sestavit novou redakční radu
o) Dům čp. 488 – dům s obecními byty a nebytovými prostorami
- doplnit domovní řád o zákaz kouření
- upozornit nájemníky na povinnost dodržovat domovní řád
- porušení domovního řádu může vést k vypovězení nájemní smlouvy
- obeslat rodiče dětí, které se v těchto prostorách schází
Konec jednání: 21.30 hodin
Václav Petrásek, starosta

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

Ing. Lenka Bukovská, zástupce starosty ...........................................................
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JUDr. Jana Zemánková, ověřovatel zápisu ......................................................
Ing. Pavel Odstrčil, ověřovatel zápisu

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

Přepsala: Jana Hluchá
V Bořeticích 17. ledna 2006
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