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Zápis ze 75. mimořádného veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Bořetice, které se
uskutečnilo v úterý 23. září 2003, v zasedací
místnosti obecního úřadu. Jednání svolal pan
starosta Václav Petrásek. Začátek jednání byl
ve 20.00 hodin.
Přítomno: 13
Omluveni: 2 členové - pan František Šebesta, paní Ing. Lenka Bukovská
1. Zahájení jednání kontrola prezence a schválení programu jednání:
- pan starosta Václav Petrásek zahájil jednání a přečetl program jednání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení jednání kontrola prezence a schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu
Přidělování bytů
Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zák. 128/2000 Sb.
v pozdějším znění)
5. Rozprava a různé
6. Závěr jednání



pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o výše uvedeném programu jednání

Hlasování: 13 ANO schváleno jednohlasně
1. Volba ověřovatelů zápisu


paní Marie Vyhňáková a pan Miroslav Grůza

Hlasování: 13 ANO schváleno jednohlasně
1. Přidělování bytů






pan starosta Václav Petrásek – přečetl seznam vrácených žádostí od stávajících
nájemníků (viz. příloha) a seznam žádostí od nových zájemců (viz. příloha)
pan starosta Václav Petrásek – vznesl dotaz zda se bude hlasovat veřejně nebo tajně
pan Ing. Václav Kadlec – tajně
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tajném hlasování
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Hlasování: 13 ANO schváleno jednohlasně





pan starosta Václav Petrásek – způsob hlasování o stávajících nájemnících budeme
křížkovat nebo psát ano/ne prosím navrhněte
pan Václav Surman a paní Mgr. Marie Hamalová dávají návrh ano/ne
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o variantě ano/ne

Hlasování: 13 ANO schváleno jednohlasně







pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat a táže se na délku nájemní smlouvy zda
na 2 roky nebo na 4 roky
pan Jaroslav Procházka návrh 2 roky
pan Ing. Jaroslav Grůza je potřeba se zmínit o tom, že jsou to byty na přechodnou
dobu
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat, aby délka nájemní smlouvy byla 2 roky

Hlasování: 13 ANO schváleno jednohlasně




pan starosta Václav Petrásek žádá o navržení dvou členů sčítací komise
pan Ing. Václav Kadlec navrhuje pana Milana Herůfka a paní Janu Grégrovou
pan starosta Václav Petrásek kdo jste proto, aby sčítací komisaři pracovali ve
složení pan Milan Herůfek a paní Jana Grégrová

Hlasování: 12 ANO schváleno
1. se zdržel paní Jana Grégrová





pan starosta Václav Petrásek se táže členů zastupitelstva jaký termín na vystěhování
bude dán stávajícím nájemníkům v případě, že s nimi nebude sepsána nová nájemní
smlouva, navrhujte
paní JUDr. Jana Zemánková maximálně 3 měsíce
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o maximální době na vystěhování 3
měsíce

Hlasování: 13 ANO schváleno jednohlasně






pan starosta Václav Petrásek se táže zastupitelstva obce jakým způsobem bude
stanoven další nový nájemník v případě, že nebude sepsána nová nájemní smlouva
některému ze stávajících nájemníků
pan Ing. Stanislav Novák navrhuje, aby se dalším nájemníkem stal ten kdo bude mít
nejvíce hlasů ze seznamu nových žadatelů
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o postupu, který navrhl pan Ing.
Stanislav Novák

Hlasování: 13 ANO schváleno jednohlasně




pan starosta Václav Petrásek vyzval jednotlivé členy zastupitelstva obce, aby
provedli hlasování
pan starosta Václav Petrásek máme chvilku čas než všichni odhlasujeme, mám tu
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jednu žádost z Rady obce, která se týká pořádání 3. očníku Běhu za Bořetickým
burčákem, který by se měl uskutečnit 4. října 2003, minulý rok jsme dali z rozpočtu
obce 10 000,--Kč na občerstvení, dárky, diplomy
paní JUDr. Jana Zemánková minulý rok jsme dostali 5 000,--Kč od sponzora
pan Ing. Václav Kadlec, když jsme jednou začali, měli bychom pokračovat
paní JUDr. Jana Zemánková již minulý rok jsme se domlouvali, že bychom měli
uspořádat něco pro občany Bořetic a nepořádat velkou akci pro cizí lidi
pan Milan Herůfek v tom hlavním závodu neběží ani nikdo z Bořetic
pan starosta Václav Petrásek Liga 100 Praha přislíbila jako minulý rok pomoc,
přijede i moderátor, hlavně naši dorostenci by se měli zúčastnit, už jste s nimi
mluvil pan Herůfku
pan Milan Herůfek říct jim můžu, ale jejich účast je dobrovolná
paní JUDr. Jana Zemánková, měli bychom uspořádat něco pro občany, třeba běžet
pod Kraví hory tam by se třeba tahalo koštýřem, aby mohli závodit všichni nejenom
trénovaní sportovci, ale to by se muselo připravovat delší dobu a ne 2 týdny před
termínem závodu
pan starosta Václav Petrásek dámy a pánové kdo by byl ochotný nám s tím pomoci,
Liga 100 si přivezou svoje čísla
pan Milan Herůfek a co ty děti
paní JUDr. Jana Zemánková ty čísla to byl minulý rok velký problém
pan Václav Surman pořadatelé by měli být sportovci společně se školou
paní Mgr. Marie Hamalová nechci, aby škola pořádala akci s názvem Běh za
Bořetickým burčákem jinak se rádi zúčastníme a pomůžeme
pan starosta Václav Petrásek dámy a pánové kdo jste ochotni pracovat v přípravné
komisi tohoto závodu, já si vezmu technickou přípravu, paní Ing. Lenka Bukovská
říkala, že si vezme na starost organizaci běhu, Liga 100 jí pomůžou, je potřeba
obsadit ten týl, který pak zpracuje výsledky, Kravihorci si vezmou na starost burčák
paní JUDr. Jana Zemánková uvědomte si, že to je každopádně sobota od oběda
nejmíň do 17.00 hodin odpoledne
pan Milan Herůfek musí být hodně lidí, kteří budou zapisovat kdo startuje
pan starosta Václav Petrásek tak co dámy a panové dávám hlasovat pustíme se do
přípravy běhu
paní JUDr. Jana Zemánková vidíte, že zájem není nikterak velký, o práci, to je to co
jsem předpokládala, v Radě můžeme schválit co chceme, ale vidíte, že se nám tu
přihlásili 3 lidi, kteří jsou ochotni
pan starosta Václav Petrásek nemusí to být člen zastupitelstva, může spolupracovat
kterýkoliv občan
pan Milan Herůfek je potřeba hodně lidí na zapisování účastníků závodu
pan Ing. Václav Kadlec měli by to zajistit sportovci
pan Václav Surman já už jsem to říkal
pan starosta Václav Petrásek kdo je teda proto, abychom běh uspořádali a uvolnili
15 000,--Kč z rozpočtu obce na přípravu běhu, půjdeme do toho nebo ne
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo je proto, abychom pořádali
3. ročník Běhu za Bořetickým burčákem

Hlasování: 11 ANO Václav Petrásek, Ing. Jaroslav Grůza, Ing. Václav Kadlec, Ing.
Stanislav Novák, Václav Surman, JUDr. Jana Zemánková, Jana Grégrová, Marie
Vyhňáková, Miroslav Grůza, Jaroslav Procházka, Milan Herůfek
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1. se zdrželi Mgr. Marie Hamalová, Ing. Pavel Odstrčil
- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby obec uvolnila ze
svého rozpočtu na pořádání této akce 15 000,--Kč
Hlasování: 6 ANO Václav Petrásek, Ing. Václav Kadlec, Václav Surman,
Marie Vyhňáková, Ing. Jaroslav Grůza, Jaroslav Procházka
4 NE Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. Stanislav Novák, Mgr. Marie
Hamalová
2. Zdrželi se JUDr. Jana Zemánková, Ing. Pavel Odstrčil, Milan Hrůfek
Neschváleno
- pan Ing. Stanislav Novák 10 000,--Kč jako minulý rok


pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby obec uvolnila ze svého
rozpočtu na pořádání této akce 10 000,--Kč

Hlasování: 12 ANO Václav Petrásek, Ing. Jaroslav Grůza, Miroslav Grůza, Václav
Surman, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, Ing. Pavel Odstrčil, Mgr. Marie
Hamalová, JUDr. Jana Zemánková, Jana Grégrová, Marie Vyhňáková, Milan
Herůfek,
1 se zdržel Jaroslav Procházka





















pan starosta Václav Petrásek informuje členy zastupitelstva o návštěvě starostů ve
čtvrtek 25. 9. 2003 v 18.00 hodin, bylo to projednáno v Radě paní JUDr. Jana
Zemánková se přihlásila jako první, že pomůže bude hlavní organizátor, naše
děvčata pomůžou paní Chrástková se postará o kávu a koláčky, kdo z Vás přijde
paní JUDr. Jana Zemánková řekněte kdo přijde na obec v 18.00 hodin ve čtvrtek
25. září 2003
paní Mgr. Marie Hamalová jedu do Hustopeč budu se snažit přijít
paní Marie Vyhňáková já přijdu
pan starosta Václav Petrásek prosím sčítací komisaře, aby nám řekli jak dopadlo
hlasování
pan Milan Herůfek Zastupitelstvo obce rozhodlo prodloužit nájemní smlouvy
těmto nájemníkům:
Ludmila Frölichová, Zuzana Bařinová, František Petrásek, Libor Škranc,
Iveta Novotná, Liběna a Stanislav Barvíkovi, Petra Paštiková,
Zastupitelstvo obce rozhodlo neprodloužit nájemní smlouvu:
Ivana a Milan Kocourkovi, Mgr. Alena a Miroslav Hochovi
pan starosta Václav Petrásek máte někdo něco k výsledku hlasování
pan starosta Václav Petrásek budeme hlasovat o nových nájemnících jelikož se
uvolnili dva byty, byty získají Ti žadatelé, kteří budou mít nejvíce hlasů
pan starosta Václav Petrásek vyzval členy zastupitelstva, aby provedli hlasování a
vyzval všechny přítomné k diskusi
přihlásil se pan Miroslav Hoch – s dotazem požadavku dořešit výstavbu dvou

file://G:\Bořetice - zastupitelstva\Zastup. 2003\Zapis ZO 23[1].9.2003.htm

14.1.2008

Zápis ze 75



















Stránka č. 5 z 5

pokojů kterou provedl v bytě č. 10 před kolaudací (diskuse viz. magnetofonová
páska)
pan starosta Václav Petrásek požádal sčítací komisaře o zveřejnění výsledku
hlasování
pan Milan Herůfek přečetl výsledek s tím, že jeden byt byl přidělen Janě Hluché a
dva další uchazeči získali stejný počet hlasů pan Jan Mareš a Stanislav Bíza
paní Marie Vyhňáková musí se hlasovat ještě jednou
pan starosta Václav Petrásek - pan Ing. Pavel Odstrčil a paní JUDr. Jana
Zemánková musí hlasovat první, protože potřebují odejít,
pan starosta Václav Petrásek zahájil hlasování
pan Ing. Pavel Odstrčil a paní JUDr. Jana Zemánková odcházejí ve 20:45 hodin
pan starosta Václav Petrásek požadavek na pana Milana Herůfka, aby informoval o
tom jak pokračují šatny
pan Milan Herůfek pro tento rok se pomalu blížíme ke konci výstavby příští týden
se bude zastřešovat
pan starosta Václav Petrásek tak jak dopadlo hlasování
pan Milan Herůfek zastupitelstvo obce rozhodlo druhý byt přidělit panu Janu
Marešovi, v případě, že některý z nově zvolených nájemců přidělení bytu
odmítne, dalším nastupujícím náhradníkem je pan Stanislav Bíza
pan starosta Václav Petrásek máte ještě někdo něco, děkuji za účast na dnešním
mimořádném zasedání zastupitelstva obce a tímto ukončuji dnešní jednání ve 20.55
hodin.

Václav Petrásek, starosta obce………………………………

Miroslav Grůza, ověřovatel zápisu…………………………

Marie Vyhňáková, ověřovatelka zápisu……………………

Lucie Procházková, přepsala………………………………
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