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Zápis ze 74. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice
konaného dne 19. srpna 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu. Jednání svolal
pan starosta Václav Petrásek.
Přítomno: 14 členů
Omluven: 1 člen pan Miroslav Grůza
1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání




























jednání zahájil pan starosta Václav Petrásek v 19:15 hodin
pan starosta Václav Petrásek přečetl program jednání:
1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého jednání Zastupitelstva obce
4. Zpráva z jednání Rady obce
5. Zpráva z jednání výběrové komise na stavbu silnice “Školní, Tálky”
6. Návrh firmy Strabag na zpevnění vozovky na Tálkách k Habřinovému
7. Návrh bytové komise na prodloužení nájemních smluv a přidělení bytů
8. Rozpočtová opatření
9. Závěrečný účet hospodaření obce v roce 2002
10. Jmenování dalšího delegáta na valné hromady všech akciových společností
11. Prodej pozemků, domu čp. 190, dům čp. 79
12. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zák. 128/2000 Sb.
v pozdějším znění)
13.Rozprava různé
14. Závěr jednání
návrhy členů zastupitelstva k přednesenému programu jednání:
paní Ing. Lenka Bukovská navrhuje přesunout bod č. 11 před bod č. 7
paní JUDr. Jana Zemánková navrhuje vyřadit bod č. 9
pan starosta Václav Petrásek navrhuje ponechat bod č. 9 na programu jednání
pan starosta Václav Petrásek navrhl vyřadit bod č. 9 a zařadit ho do bodu č. 12
pan Milan Herůfek navrhuje zařadit na pořad jednání nový bod – Schválení podání
žádosti TJ Sokol Bořetice o dotaci na opravu starých šaten a schválení
neprodejnosti po dobu 10 let v případě, že bude dotace obdržena a šatny budou
opraveny
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o vyřazení bodu č. 9

Hlasování: 6 ANO vyřadit bod č. 9


pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o přesunutí bodu č. 11 před bod č.
7

Hlasování: 14 ANO přesunout bod č. 11 před bod č. 7


pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o vsunutí návrhu pana Milana
Herůfka do bodu č. 12
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Hlasování: 14 ANO vsunout návrh pana Milana Herůfka do bodu č. 12


pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o programu jednání s výše
uvedenými změnami

Hlasování: 12 ANO
1 NE
1 ZDRŽEL SE


pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby bylo uvedeno jmenovitě
jak který člen zastupitelstva hlasoval pokud nerozhodneme o tajném hlasování

Hlasování: 14 ANO – Schváleno jednohlasně.

1. Volba ověřovatelů zápisu



pan Ing. Jaroslav Grůza navrhl pana Milana Herůfka a paní Janu Grégrovou
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o výše uvedeném návrhu

Hlasování: 14 ANO - Schváleno jednohlasně.
1. Kontrola usnesení z minulého jednání Zastupitelstva obce







přednesl pan Milan Herůfek
dotaz na pana starostu, zda zjistil cenu dlažebních kostek, pan starosta Václav
Petrásek vyzval pana Ing. Stanislava Nováka, který byl zatím jediným zájemcem o
tyto kostky, pan Ing. Stanislav Novák odpovídá, že zájemce je, o ceně se přesně
nejednalo asi Kč 500,-- za tunu nečištěných kostek. Starosta Václav Petrásek vyzval
přítomné odborníky, aby se vyjádřili k této ceně: pan Ing. Václav Kadlec je toho
názoru, že cena je nízká, stejný názor má pan Jaroslav Procházka a i pan Ing.
Jaroslav Grůza říká slyšel jsem relaci v rozhlase, že nějaké obce si mezi sebou
zapůjčily tyto kostky a pak je hodlaly vrátit za výhodnou cenu Kč přes 2 000,-- za
tunu – prodej kostek bude odložen, nadále bude probíhat zjišťování cen
dotaz na pana starostu, zda zjistil komu patří pozemek p.č. 1630/5 “Záhumenice” –
úkol dále trvá
dotaz na pana starostu, zda projednal úřední hodiny místní pošty s Ing. Salvetem –
vše je vyřízeno, pošta má nové úřední hodiny

1. Zpráva z jednání Rady obce


přednesl pan starosta Václav Petrásek (viz. příloha)

1. Zpráva z jednání výběrové komise na stavbu silnice Školní – Tálky


přednesl pan Ing. Václav Kadlec
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informoval Zastupitelstvo obce o výběru firmy Strabag, Brno (nejvýhodnější cena)

Hlasování: 14 ANO Schváleno jednohlasně.
1. Návrh firmy Strabag na zpevnění vozovky na Tálkách k Habřinovému
















přednesl pan starosta Václav Petrásek
cena 51 456,--Kč + 5% DPH – recyklát, úprava podloží, položení recyklátu tak jak
to bylo provedeno na silnici v Hliníkách
paní JUDr. Jana Zemánková: “Nabídka je pěkná, ale kde vezmeme peníze?”
pan Ing. Jaroslav Grůza: prohlížel jsem sestavu plnění rozpočtu a zjistil jsem, že
v příjmech například u daně z příjmů fyzických osob máme již plnění větší o cca
130 000,--Kč navrhoval bych peníze, které jsou navíc rozdělit do výdajové části
paní JUDr. Jana Zemánková: u některých příjmových položek je naopak velmi
nízké plnění, navrhuji, aby se peníze nerozdělovaly do výdajové části
pan starosta Václav Petrásek vznesl dotaz na pana Ing. Václava Kadlece zda má
zkušenosti s recyklátem
pan Ing. Václav Kadlec: recyklát není špatný, ale musí mít dobrý podklad
pan Ing. Jaroslav Grůza: já bych tedy navrhoval dát úkol panu starostovi, oslovit
firmu Strabag, aby nám udělala cenovou nabídku včetně podkladu z makadamu
pan Ing. Václav Kadlec: zjistit zda nám bude dána záruka a na jakou dobu
pan starosta Václav Petrásek: dává hlasovat o tom zda souhlasíte s řešením
této nabídky s tím, že doplnění dotazů bude přenesena na Radu obce, která
pak rozhodne zda bude stavba provedena či nikoliv

Hlasování: 14 ANO Schváleno jednohlasně.
11. Prodej pozemků, domu čp. 190, dům čp. 79











přednesl pan starosta Václav Petrásek
Oldřich Sadílek Bořetice čp. 461 – žádost o prodej pozemku p.č. 2498/6 o výměře
173 m2, jedná se o břízkovou výsadbu u myslivecké chaty, ale jenom část kolem
silnice, na tomto pozemku hodlá vybudovat parkoviště pro několik vozidel
paní Judr. Jana Zemánková: je to obecní majetek
pan starosta Václav Petrásek: ano je
paní JUDr. Jana Zemánková: bylo to zveřejněno na úřední desce
pan starosta Václav Petrásek: nebylo to zveřejněno, bylo projednáno na Radě obce
a Rada obce rozhodla postoupit žádost Zastupitelstvu obce
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o vyvěšení záměru obce prodat
pozemek p.č. 2498/6 o výměře 173 m2

Hlasování: 14 ANO Schváleno jednohlasně.





Vlastimil Chrástek, Bořetice čp. 7- žádost o odkoupení pozemku p.č.st. 546 a
pozemek p.č. 347/5 ostatní plocha, na uvedených pozemcích má postavenou
lisovnu
pan starosta Václav Petrásek: už to bylo vyvěšeno dne 26. 5. 2003 sňato 17. 7. 2003
pan Ing. Václav Kadlec: vznesl protinávrh, navrhl směnu pozemků s prostorem, kde
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si sdružení vinařů na vyhlídce vybudovalo pergolu
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat: kdo jste proto, provést směnu
výše uvedených pozemků s tím prostorem, kde má dnes sdružení vinařů na
vyhlídce vybudovanou pergolu

Hlasování: 14 ANO Schváleno jednohlasně.





Libor Škranc, Bořetice čp. 488 – žádost o odkoupení domku čp. 190
pan starosta Václav Petrásek: přikláním se k prodeji nemovitosti s tím, že získané
peníze za prodej domku by byly použity, na vykoupení pozemků od rodiny
Novákových. Na těchto pozemcích je věcné břemeno na smuteční obřadní síň, a
část nového hřbitova, na volném prostoru před hřbitovem by bylo vybudováno
dětské hřiště.
Podmínky prodeje: prodej za odhadní cenu, věcné břemeno na cestu, zaplacení
odhadu, pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o prodeji domku čp. 190
s výše uvedenými podmíkami.

Hlasování: 13 ANO
1 se ZDRŽEL pan Milan Herůfek





žádost rodiny Kadlecové, Bořetice čp.215 – žádost o odprodej domku čp. 79
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o odprodeji domku čp. 79
protinávrh pan Ing. Václav Kadlec – stáhnutí bodu z jednání
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o stažení tohoto bodu z jednání

Hlasování: 14 ANO Schváleno jednohlasně.
1. Návrh bytové komise na prodloužení nájemních smluv a přidělení bytů















přednesla Lucie Procházková (viz příloha)
paní Ing. Lenka Bukovská vysvětlila způsob hlasování
paní JUDr. Jana Zemánková: požádala o bližší informace o stávajících nájemnících
např. placení nájemného
Lucie Procházková: všichni platí včas kromě paní Kocourkové, poslední nájem
zaplacen za květen a paní Hochová neplatí stanovenou částku platí nižší částku
paní JUDr. Jana Zemánková: placení nájemného ve stanovené výši – Hochovi
Lucie Procházková: Hochovi mají stanovený nájem ve výši 3 004,--Kč a platí 2
696,--Kč podle vlastního výpočtu paní Mgr. Hochové
paní JUDr. Jana Zemánková: já bych byla proto, abychom udělali mimořádné
zasedání Zastupitelstva, které se bude týkat pouze prodloužení nájemních smluv a
přidělení bytů
paní Mgr. Marie Hamalová navrhla termín jednání poslední úterý v září
pan Ing. Jaroslav Grůza: 23. září 2003
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí, aby
mimořádné jednání Zastupitelstva obce bylo 23. září 2003

Hlasování: 14 ANO Schváleno jednohlasně
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9. Závěrečný účet hospodaření obce v roce 2002


pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení závěrečného účtu obce
Bořetice za rok 2002 bez výhrad

Hlasování: 8 ANO – Václav Petrásek, František Šebesta, Ing. Jaroslav Grůza, Ing.
Stanislav Novák, Ing. Lenka Bukovská, Václav Surman, Jaroslav Procházka, Marie
Vyhňáková
2 PROTI
4 ZDRŽEL SE
8. Rozpočtová opatření









přednesla Lucie Procházková (viz příloha)
paní JUDr. Jana Zemánková: dotaz na § 3392 a položce 5021 – pomoc při úklidu
sálu my jsme pořádali nějakou zvláštní akci, že jsme nezvládli úklid sálu vlastními
silami a museli jsme si zaplatit pomoc
pan starosta Václav Petrásek: bude upřesněno na jednání Rady obce
pan Ing. Jaroslav Grůza ve výdajích jsou některé věci, které nemáš uvedené
v rozpočtových změnách
Lucie Procházková: podává vysvětlení k jednotlivých položkám
pan starosta Václav Petrásek: navrhl, aby se rozpočtové opatření projednalo
na Radě obce dne 20. srpna 2003

Hlasování: 14 ANO Schváleno jednohlasně.

9. Jmenování dalšího delegáta na valné hromady všech akciových společností




přednesl pan starosta Václav Petrásek, upřesnil, že se jedná pouze o valné hromady
akciové společnosti Hantály, Velké Pavlovice
pan starosta Václav Petrásek: dává hlasovat o tom, aby nás zastupoval na
valných hromadách a.s. Hantály, Velké Pavlovice pan Václav Surman

Hlasování: 14 ANO Schváleno jednohlasně.
11. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona 128/2000
Sb. v pozdějších znění)






pan starosta Václav Petrásek kdo jste proto, abychom odsouhlasili žádost pana
Herůfka v následujícím znění
pan Milan Herůfek: obec Bořetice zastoupená starostou Václavem Petráskem
souhlasí s tím, aby TJ Sokol Bořetice zrekonstruovala šatny na pozemku p.č.st. 415
zapsaná na listu vlastnictví 10001 katastrální území Bořetice, které jsou ve
vlastnictví obce a zároveň souhlasí s přijetím zástavy na výše uvedené nemovitosti
pan starosta Václav Petrásek: kdo jste tedy proto, abychom vysvětlení pana
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Herůfka přijali a rozhodli tak, jak nám bylo předneseno, ať zvedne ruku.
Hlasování: 14 ANO Schváleno jednohlasně.






pan starosta Václav Petrásek přednesl žádost hasičů o převedení zbývajících peněz
na položku 5171 opravy a udržování, chtějí opravit motorové čerpadlo, stojí to cca
50 000,--Kč
paní JUDr. Jana Zemánková: kde je vezmeme
pan starosta Václav Petrásek: oni je mají
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o převedení zbývajících peněz
hasičů na položku 5171 opravy a udržování

Hlasování: 14 ANO Schváleno jednohlasně.




pan starosta Václav Petrásek: sdělil, že byl pověřen Radou obce, aby zjistil zda
farní úřad vyčerpá částku Kč 150 000,--, která byla rozpočtována v letošním
rozpočtu na opravu fasády kostela – farní rada projednala opravu fasády na svém
jednání a sdělila, že oprava fasády se v letošním roce provádět nebude a
prostřednictvím pana faráře Haluzy tímto žádá, zda by peníze nemohly být použity
na úpravu topení z elektrického vytápění na plyn
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat: kdo jste proto, aby se peníze
použily na opravu a rekonstrukci vytápění z elektřiny na plyn

Hlasování: 14 ANO Schváleno jednohlasně.
















pan starosta Václav Petrásek přednesl žádost o příspěvek sboru Deo Gratias na
vydání CD a schválení výši příspěvku, Rada obce rozhodla předložit žádost
Zastupitelstvu
paní Mgr. Marie Hamalová: to se bude dávat nějaké organizaci nebo osobě
paní JUDr. Jana Zemánková: právě, že fyzické osobě dohodli jsme se, že by to
mělo být na smlouvu, že by v té smlouvě měly být dohodnuté podmínky
pan Ing. Václav Kadlec: navrhuje příspěvek ve výši 5 000,--Kč
paní JUDr. Jana Zemánková, paní Mgr. Marie Hamalová: navrhují příspěvek ve
výši 5 000,--Kč
paní Marie Vyhňáková: to je málo
pan starosta Václav Petrásek: navrhuje příspěvek ve výši 10 000,--Kč
pan starosta Václav Petrásek: je tady návrh 5 000,--Kč s tím, že zítra se na Radě
obce prověří rozpočtové opatření z které položky se tato částka vezme
paní Marie Vyhňáková: navrhuje příspěvek ve výši 15 000,--Kč
pan Jaroslav Procházka: navrhuje příspěvek ve výši 10 000,--Kč
pan starosta Václav Petrásek: dává hlasovat o příspěvku ve výši 10 000,--Kč
v případě, že budou zítra na Radě obce nalezeny v rozpočtu obce finanční
prostředky

Hlasování: 14 ANO Schváleno jednohlasně.


pan starosta Václav Petrásek přednesl žádost od Centra ranné péče Brno o
příspěvek pro nezletilého zdravotně postiženého Jiřího Herůfka, Bořetice čp. 396 a
informoval Zastupitelstvo obce o doporučení schválení tohoto příspěvku MUDr.
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Jiří Diblíkem, ošetřujícím dětským lékařem, z Velkých Pavlovic
paní JUDr. Jana Zemánková: nemáme v letošním rozpočtu vytvořeny rezervy na
tyto příspěvky
pan starosta Václav Petrásek: jedná se o velmi postižené dítě
paní JUDr. Jana Zemánková: navrhuje odsunout žádost a prověřit sociální poměry
této rodiny
paní Mgr. Marie Hamalová: každý kdo zažádá o příspěvek by měl uvést konkrétní
částku nebo by se měli zúčastnit jednání Zastupitelstva
paní Marie Vyhňáková: zeptat se rodičů Jiřího Herůfka, zda vědí o tom, že mohou
požádat o různé sociální dávky
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat: kdo je proto, abychom to zatím
odsunuli a získali další potřebné informace

Hlasování: 14 ANO Schváleno jednohlasně












pan starosta Václav Petrásek: informuje o tom, že prošetřil výplatu dalšího
odstupného paní Jiřině Odstrčilové s tím, že bude vymáhat vrácení dalšího
odstupného po paní Odstrčilové
pan starosta Václav Petrásek: navrhuji snížení rozpočtu ZŠMJOŠ Bořetice o částku
500 000,--Kč s tím, že tyto peníze budou převedeny na položky 6121 investice. A
z této položky bude hrazena rekonstrukce vytápění ZŠMJOŠ Bořetice.
paní JUDr. Jana Zemánková: navrhuji, abychom o takovýchto věcech rozhodovali
až potom, co si necháme provést pomocný audit
paní Mgr. Marie Hamalová: není to fér krátit rozpočet školy, vždyť už máte skoro
září a do konce roku se rekonstrukce topení stejně neuskuteční. Nechejte to na příští
rok. Budeme se snažit hospodařit ekonomicky, a ušetřené peníze z letošního roku
mohou být převedeny do rozpočtu příštího roku a tvořit základ částky potřebné
k rekonstrukci vytápění.
pan Václav Surman: zastavím se za paní ředitelkou ve škole, ta mi poskytne
potřebné materiály a provedu potřebné výpočty spotřeby energie, s výsledkem Vás
seznámím na dalším veřejném zasedání
pan starosta Václav Petrásek: stahuji to z programu jednání

11. Rozprava a různé







pan starosta Václav Petrásek: kdo má co do rozpravy
pan Ing. Václav Kadlec: já bych chtěl ohledně té smlouvy se Strabagem, jestli by
nebylo lepší, aby tam byl ve věcech technických uveden někdo, kdo tomu rozumí,
buď já nebo někdo jiný. Je to nedůstojné, aby to všechno podepisoval starosta a
ještě jedna věc u fakturace mají chybně uvedeno splátky místo měsíční splátky má
být uvedeno splátky dle etap
pan starosta Václav Petrásek: a co kdybychom jeli společně do sídla firmy Strabag
a smlouvu upravili na místě
pan starosta Václav Petrásek máte ještě někdo něco do rozpravy

11. Závěr jednání


pan starosta Václav Petrásek ukončil jednání v 21.45 hodin.
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Václav Petrásek, starosta………………………………..
Milan Herůfek, ověřovatel zápisu………………………
Jana Grégrová, ověřovatelka zápisu……………………
Lucie Procházková, zapisovatelka…………………….
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