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Zápis ze 72. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Bořetice konaného dne 17. 4. 2003 v zasedácí místnosti
obecního úřadu ve 20.00 hodin. Jednání svolal pan starosta
Václav Petrásek.

Přítomni: 13
Omluveni: 2
1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání



jednání zahájil pan starosta Václav Petrásek ve 20.05 hodin.
pan starosta Václav Petrásek přečetl program jednání a dal návrh hlasovat, vložit
bod smlouva o LSPP částka 2 753,--Kč

Hlasování: 12 ano 1 se zdržel


paní Mgr. Marie Hamalová – výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2002 předá
ji zastupitelstvu

Hlasování o celém programu jednání
Schváleno jednohlasně
1. Volba ověřovatelů zápisu





pan starosta Václav Petrásek máte nějaký návrh
paní JUDr. Jana Zemánková
pan Václav Surman
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat

Schváleno jednohlasně
1. Schválení výběru stavební firmy pro stavbu šaten na sportovním areálu TJ












pan Ing. Václav Kadlec a pan Miroslav Grůza žádají o to, že nebudou hlasovat pro
střet zájmů
pan Milan Herůfek přednesl výsledek výběrové komise pro stavbu TJ Sokol šatny
pan starosta Václav Petrásek byly dodrženy všechny kriteria podle zákona
ano byly řekl pan Milan Herůfek
pan starosta Václav Petrásek máte někdo nějaké otázky na pana Herůfka
pan Ing. Stanislav Novák byla tam i lacinější nabídka
ano Stafikr odpovídá pan Milan Herůfek
pan starosta Václav Petrásek a kdo byl nejdražší
Stavoč odpovídá pan Milan Herůfek
pan Václav Surman – dotaz když se schválí firma proč tedy TJ Sokol nemůžou
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odpracovat určité brigádnické hodiny ptal jsem se po okolních obcích a jde to
paní JUDr. Jana Zemánková byl by v tom nepořádek nedá se to pořádně pohlídat
paní Ing. Lenka Bukovská mám 4 členy TJ Sokol doma to budou malé děti
betonovat a co když spadnou do jímky
pan Václav Surman říkám to proto, aby se ušetřilo
paní Ing. Lenka Bukovská ať se stanoví hranice 18 let, ale členů nad 18 let moc
není
pan Miroslav Grůza – ty lidi se tam budou motat na stavbě a vybrané stavební firmě
se to nebude líbit
pan Milan Herůfek 30 hodin na úklid 1 člena brigádně - s tím se nic nejde dělat
pan Ing. Václav Kadlec otázka firma Abacus měla cenu na otevírání obálek 3 042
000,--Kč teď má méně jak je to možné
pan Milan Herůfek dali jsme otázku na beton a okna
pan Ing. Václav Kadlec nelíbí se mi to my jsme osloveni nebyli, firmy kromě
Josefa Hicla tady v obci nic nedělali nechci to napadnout, ale nelíbí se mi to
paní JUDr. Jana Zemánková jedna firma něco dělá a druhá ne, každý si napsal
objem svých prací za rok
pan Ing. Stanislav Novák a proč nebyla vybrána ta nejlevnější firma co na tom bylo
špatně já tomu nerozumím
pan Milan Herůfek přečetl seznam staveb, které Stafikr udělala
pan starosta Václav Petrásek je to napadnutelné od jiných firem
ano je odpověděla paní JUDr. Jana Zemánková
pan Ing. Václav Kadlec já to nenapadnu, ale ostatní mohou
pan starosta Václav Petrásek tak máte ještě nějaký dotaz nebo budeme hlasovat
pan starosta Václav Petrásek Mirku Grůzo máš na to nějaký názor
já nemám řekl Miroslav Grůza já to jenom sdělím svému šéfovi a to je vše
pan Václav Surman musí se udělat pořádná smlouva abychom se mohli vyhnout
případnému zvýšení peněz
pan Ing. Stanislav Novák budeme hlasovat
pan Ing. Václav Kadlec máme odejít
pan starosta Václav Petrásek nemusíte budeme hlasovat máte ještě někdo nějaký
dotaz a jak je to se splátkovým kalendářem
všechny firmy mají stejný splátkový kalendář řekl pan Milan Herůfek
pan starosta Václav Petrásek – dávám hlasovat kdo jste pro to aby jsme stavbu
šaten zadali firmě Abacus, kterou vybrala výběrová komise

Hlasování: 9 ano, 2 se zdrželi – pan Ing. Novák, pan Surman

4. Jmenování pověřené osoby stavebním dozorem pro tuto stavbu








pan starosta Václav Petrásek máte někdo nějaký návrh
pan Ing. Václav Kadlec já to mohu dělat, ale potřeboval bych čas na rozmyšlenou
paní JUDr. Jana Zemánková to se musí i zaplatit
paní Mgr. Marie Hamalová ano souhlasím
pan starosta Václav Petrásek tady se vždy platilo dozorům
jo a komu řekla paní JUDr. Jana Zemánková
plynařům, Zárubovi – řekl pan starosta Václav Petrásek
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pan starosta Václav Petrásek dávám hlasovat o panu Ing. Václavu Kadlecovi
paní Ing. Lenka Bukovská proč to nemůže dělat pan Milan Herůfek
pan Ing. Václav Kadlec raději ne ať to dělá odborník, ne že bych proti tobě něco
měl Milane
paní JUDr. Jana Zemánková ať se udělá dohoda o činnosti
pan starosta Václav Petrásek jsou tu dva adepti na dozor pan Ing. Václav Kadlec a
pan Milan Herůfek můžeme hlasovat

Hlasování:















pan Ing. Václav Kadlec 5 hlasů
pan Milan Herůfek 6 hlasů
2 se zdrželi
pan starosta Václav Petrásek tak a co teď
tak ať to dělají oba dva řekl pan Ing. Stanislav Novák
paní JUDr. Jana Zemánková teď se bude dělat dohadovací řízení všech zastupitelů
pan starosta Václav Petrásek ano podle zákona to jde
pan starosta Václav Petrásek a kdyby byly 2 stavební dozory
museli by odpovídat jeden za druhého říká paní JUDr. Jana Zemánková
tak zkusme navrhnout někoho jiného říká pan starosta Václav Petrásek
tak tím pověřme radu řekl pan starosta Václav Petrásek
to by se dalo udělat říká paní JUDr. Jana Zemánková pozveme do rady oba dva i
pana Herůfka i pana Ing. Kadlece
pan starosta Václav Petrásek dáváme hlasovat o výše uvedeném návrhu

Hlasování: 10 ano, 1 se zdržel
5. Rozprava a různé











pan starosta Václav Petrásek přednesl smlouvu o LSPP 2 753,--Kč město
Hustopeče
pane starosto četla jsem článek říká paní JUDr. Jana Zemánková a z článku vyplívá,
že oni budou fungovat i bez příspěvků tak by jsme ty peníze strkali do černé díry
paní Ing. Lenka Bukovská nedávat doopravdy je to černá díra
dávám hlasovat říká pan starosta Václav Petrásek o LSPP
paní JUDr. Jana Zemánková zkusme to nedát a uvidíme
paní ing. Lenka Bukovská ano to přeci nejde dávat jim peníze na co si hradíme
všechna ta pojištění už jsme jim dali 9 000,--Kč
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o zaplacení částky 2 753,--Kč

Hlasování: 2 pro zaplacení, 8 pro nezaplacení, 3 se zdrželi






paní Mgr. Marie Hamalová předává výroční zprávu o hospodaření za rok 2002
paní JUDr. Jana Zemánková – já bych měla jenom připomínku, že byla špatně
zorganizovaná ¨ výběrové řízení nic nebylo nachystané za paní J. Odstrčilové to vše
fungovalo
pan starosta Václav Petrásek nechme toho nebo taky něco řeknu už jsem se omluvil
paní JUDr. Jana Zemánková já vám předávám dotaz pane starosto o pracovnících
obecního úřadu a nemusíte mě odpovědět do měsíce a chci aby se to dozvěděli
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všichni zastupitelé
paní Mgr. Marie Hamalová já bych vám chtěla předat 3 nabídky na opravu stropů
do školy a také bych Vám chtěla vysvětlit kdo mi podepisuje cestovní příkazy podle
zákona si je můžu podepisovat sama za rok 2002 to bylo 900,--Kč zdá se Vám to
hodně, ještě bych Vám chtěla vysvětlit podle zákona kolik můžu mít pracovníků
pan Ing. Jaroslav Grůza tady nešlo o pracovníky ale o rozpočet
Jaro chtěla jsem Ti to jen vysvětlit jak je to v zákonu řekla paní Mgr. Marie
Hamalová – pan Mareček i minule jste byli proti škole
pan Václav Surman řekl jsem pane Marečku, že jsem nenapadal školu byla řeč o
drancování pokladny obecního úřadu
pan starosta Václav Petrásek přečetl dopis od paní JUDr. Jany Zemánkové
paní Mgr. Marie Hamalová vysvětlila, že paní Marie Kuchyňková má těžké
postavení, když se jí něco stane tak co pak ona není zaměstnanec školy
musí se udělat pořádná smlouva, aby se to ošetřilo říká paní Mgr. Marie Hamalová
paní JUDr. Jana Zemánková dočetla jsem se v novinách, že košt pořádá obec a
Kravihorci
pan Ing. Stanislav Novák to je přeci jedno stejně se vzorky vybírají na obci, chybí
tam jedno slovo vinařská
musí se přesně vysvětlit kdo a co bude zařizovat a co se bude platit říká paní JUDr.
Jana Zemánková
máte spolehlivou spojku co se z čeho platí Vám jistě řekne říká pan starosta Václav
Petrásek
nemám žádnou spojku říká paní JUDr. Jana Zemánková mám na to právo ze
zákona, nepotřebuji ji.

5. Závěr jednání


jednání ukončil pan starosta Václav Petrásek ve 21.25 hodin.

file://G:\Bořetice - zastupitelstva\Zastup. 2003\Zapis ZO 17[1].4.2003 www.htm

14.1.2008

