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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice
konaného dne 25. ledna 2005, začátek jednání v 19. hodin.
Jednání svolal pan starosta Václav Petrásek

Začátek jednání: 19.10 hodin
Přítomni: Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Mgr. Marie Hamalová,
Ing. Václav Kadlec, Ing. Stanislav Novák, JUDr. Jana Zemánková,
Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav
Surman, Jaroslav Procházka, Milan Herůfek, Marie Vyhňáková
Omluveni: Ing. Pavel Odstrčil, Ing. Lenka Bukovská
1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu
jednání
Program jednání:
1. Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení programu
jednání
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO Bořetice
4. Zpráva z jednání Rady obce Bořetice
5. a) Rozpočtová opatření č. 1/2005, schválení rozpočtu
v položkovém rozdělení ve výdajové části
b) dotace mužáckému sboru “Svodničan”
6. Pozemky:
a) směna pozemků Parolkovi – schválení směny pozemku
b) pan Josef Malinka, Bořetice čp. 428 – směna pozemku
c) paní Jiřina Damborská, Bořetice čp. 50 – stížnost na prodej
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pozemku
d) pan Ladislav Bauer, Bořetice čp. 364 – prodej pozemků
e) spor o pozemky – manželé Mišičákovi a manželé
Mazůrkovi
f) revokace usnesení – pozemek Kateřina Kuchyňková, Radim
Svatoň
7. Schválení změny Obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku
za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2005,
v bodech 5.,6., a 8.
8. Změna územního plánu – p.č. 243/7 stavba parkoviště pro
nákladní automobily
9. Inventury obecního majetku
10. a) Dotace pro TJ Sokol Bořetice
b) nájemní smlouva pro nové šatny
c) darovací smlouva na tréninkové hřiště z TJ Sokol Bořetice
na
Obec Bořetice
11. Koupě pece do keramického kroužku pro ZŠ MJOŠ
12. Předložení žádosti o vybudování chodníků v ulici “Hlavní”
13. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§
94
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zákona 128/2000 Sb. v pozdějším znění)
14. Rozprava a různé
16. Závěr jednání
Navrhované změny:
rozdělení bodu:
5. a) Schválení rozdělení výdajové části rozpočtu Obce
Bořetice na rok 2005 do položek
5. b) Rozpočtová změna 1/2005
5. c) Dotace TJ Sokol Bořetice
5. d) Koupě pece pro keramický kroužek ZŠ MJOŠ Bořetice
5. f) Doplatek dotací z roku 2004
5. g) Rozšíření středotlaké rozvodu plynu v Kraví hoře
5. h) Rozpočtový výhled na roky 2005, 2006, 2007
9. Inventury obecního majetku – zrušeno
nahrazuje se “Společnost MBBF Viventy – smlouva o
spolupráci
10. a) Dotace pro TJ Sokol Bořetice přesunuto jako bod 5.c)
10. b) Nájemní smlouva pro nové šatny – ruší se celý bod
11. Koupě pece do keramického kroužku pro ZŠ MJOŠ
Bořetice – přesunuto jako bod 5.d)
nahrazuje se: “Výkup pozemku pro záchytné parkoviště v KH”
12. Předložení žádosti o vybudování chodníků v ulici “Hlavní”
– přesunuto do bodu 5. b)
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nahrazeno: “AR Projekt – změna územního plánu”
13. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ MJOŠ Bořetice
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo
souhlasí, aby byl schválen program jednání Zastupitelstva obce
Bořetice tak jak přednesl starosta obce včetně navržených
změn.
Hlasování: ANO: 13 členů
NE: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 13 hlasy program
jednání Zastupitelstva obce Bořetice tak, jak jej přednesl
starosta obce včetně navržených změn.
2. Volba ověřovatelů zápisu


návrh: Milan Herůfek, Miroslav Grůza

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí,
aby ověřovateli zápisu byli zvoleni pan Milan Herůfek a pan
Miroslav Grůza.
Hlasování: ANO: 13 členů
NE: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice zvolilo 13 hlasy ověřovateli zápisu
pana Milana Herůfka a pana Miroslava Grůzu.
1. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO Bořetice
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- přednesl pan starosta Václav Petrásek (viz. příloha)
- při kontrole zápisu z jednání ZO ze dne 14.12.2004, byla
zjištěna chyba v psaní. V cenové mapě pozemků má být
správně uvedeno, že cena 1 m2 nezastavěné plochy
v intravilánu obce je Kč 15,--.
Cena za 1
m2
pozemku

druh pozemku

15 Kč

nezastavěná plocha v intravilánu obce

80 Kč

zastavěná plocha v intravilánu obce

80 Kč

plocha určená k zastavění dle územního
plánu v intravilánu obce

Cena za 1
m2

druh pozemku

pozemku
25,--

nezastavěná plocha v prostoru Kraví hora

80,--

zastavěná plocha v prostoru Kraví hora

80,--

plocha určená k zastavění v prostoru Kraví
hora dle územního plánu

15,--

zemědělské pozemky – orná v extravilánu
obce

- ZO Bořetice bere na vědomí
2. Zpráva z jednání Rady obce Bořetice
- přednesl Václav Petrásek (viz. příloha)
- ZO Bořetice bere na vědomí
3. a) Schválení rozdělení výdajové části rozpočtu Obce
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Bořetice na rok 2005 do položek
- přednesla slečna Lucie Procházková (viz. příloha)
- pan Milan Herůfek – příspěvek na úpravu prostranství kolem
prodejny Jednoty, s.d., Mikulov
- Ing. Jaroslav Grůza – rozdělení dotací udělat společně se
změnou
rozpočtu č. 1/2005
Rozdělování výdajové části rozpočtu Obce Bořetice na rok
2005 na položky
- návrh přednesla slečna Lucie Procházková
- Ing. Jaroslav Grůza: ZŠ MJOŠ – kolik je dotace a kolik peněz
je na dovybavení školní jídelny?
- Lucie Procházková – ZŠ MJOŠ vše je sloučeno do jedné
částky
- JUDr. Jana Zemánková – plyn, voda a elektřina na bytech
- JUDr. Jana Zemánkvoá – opravy na místním hospodářství, za
co?
- Lucie Procházková: opravy traktoru, křovinořezu ...
- JUDr. Jana Zemánková – voda na “hasičce”?
- Václav Petrásek – Na “hasičce” voda není.
- JUDr. Jana Zemánková – cestovné ZO, telefony ZO?
- Lucie Procházková – Zde je účtované cestovné a telefony
pana starosty
- Ing. Jaroslav Grůza – v knihovně se porouchal hard disk,
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oprava bude stát cca Kč 3.000,--. Navrhuji přesunout
z položky určené na nákup knih Kč 3.000,-- na položku 5169
Kč 3.000,--. Položka na nákup knih a časopisů 5136 bude Kč
38.000,-- a položka nákup služeb 5169 bude Kč 3.000,--.
- Mgr. Marie Hamalová – žádá o vybudování okna ve třídě na
přístavbě ZŠ MJOŠ a dále žádá o opravu dlažby v prostoru
mateřské školy;
- vybudování okna + oprava dlažby cca celkem 30.000,-- bude
převedeno z rezerv na paragraf 3113 položku 5171. Bude
řešeno v rozpočtové změně 1/2005.
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo
souhlasí, aby bylo schváleno rozdělení rozpočtu obce Bořetice
na rok 2005 na straně výdajů do položek, tak jak jej přednesla
slečna Lucie Procházková včetně změny v paragrafu 3314 –
Knihovna. Rozpočet výdajů na rok 2005 celkem Kč
10.766.000,-Hlasování: ANO 13
NE: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo rozdělení rozpočtu
obce Bořetice na rok 2005 na straně výdajů do položek tak,
jak je přednesla slečna Lucie Procházková včetně změny
v paragrafu 3314 – Knihovna. Rozpočet výdajů na rok
2005 celkem Kč 10.766.000,--.
5.b) Rozpočtové opatření 1/2005
- návrh přednesla slečna Lucie Procházková (viz. příloha)
- změny návrhu: oprava ZŠ MJOŠ Kč 30.000,-- (z rezerv)
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oprava chodníků Kč 654.500,-- (z pozemkových úprav)
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby bylo
schváleno převedení částky Kč 30.000,-- z rezerv na položku
3113 5171 na vybudování okna v ZŠ MJOŠ a opravu dlažby
v MŠ, dále převedení částky Kč 654.500,-- z pozemkových
úprav na položku 2219 5171 oprava chodníků.
Hlasování: ANO 13 členů
Ne: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 13 hlasy rozpočtové
převedení částky Kč 30.000,-- z rezerv na položku 3113
5171 na vybudování okna v ZŠ MJOŠ a opravu dlažby
v MŠ, dále převedení částky Kč 654.500,-- z pozemkových
úprav na položku 2219 5171 oprava chodníků.
Dotace Mužáckému sboru Svodničan
- dotace ve výši Kč 50.000,-- Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo
souhlasí s převedením Kč 50.000,-- na účet mužáckého sboru
“Svodničan” Částka ve výši Kč 50.000,-- bude převedena
z rezerv.
Hlasování: ANO: 10 členů - Jana Grégrová, Miroslav Grůza,
Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, Václav Petrásek,
František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman,
Jaroslav Procházka, Marie Vyhňáková
NE: 0
Zdrželi se: 3 členové: Mgr. Marie Hamalová, Milan Herůfek,
JUDr. Jana Zemánková
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Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 10 hlasy převedení
částky Kč 50.000,-- na účet mužáckého sboru “Svodničan”
Částka Kč 50.000,-- bude převedena z rezerv.
5.c) Dotace TJ Sokol Bořetice
- přednesl pan Milan Herůfek
- Kč 500.000,-- dotace od Jihomoravského krajského úřadu je
již na účtu TJ Sokol Bořetice
- Václav Surman – stavělo se bez výběrového řízení
- Milan Herůfek – výběrové řízení není podmínkou, staví firma
pana Slámy z Kobylí; okna dodává firma pana Watzingera
- JUDr. Jana Zemánková – budova je obce, půjde tedy o
investici. Hlasujme o konkrétní věci.
- JUDr. Jana Zemánková – musí se odlišit příspěvek na činnost
od dotace. Obec nemá vliv na to, zda a o jakou dotaci bude TJ
Sokol Bořetice žádat.
- Ing. Jaroslav Grůza: Proč nešlo investovat do cizího majetku
v případě Svobodné spolkové republiky Kraví hora (sklep)?
- JUDr. Jana Zemánková: neschválení dotace může TJ Sokol
Bořetice způsobit škodu, kdo za ni bude odpovědný?
- Marie Vyhňáková: Je to rozestavěné, tak ať se to dodělá.
- JUDr. Jana Zemánková – je to investice do obecního
majetku, Kč 500.000,-- musí být odděleno jde o investici
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí
s tím, že částka Kč 500.000,-- bude oddělena od dotace a TJ
Sokol Bořetice bude poskytnuta dotace na činnost ve výši Kč
160.000,-- za podmínek uvedených ve smlouvě.
Hlasování: ANO: 11 členů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza,
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Mgr. Marie Hamalová, Ing. Václav Kadlec, Ing. Stanislav
Novák, Václav Petrásek, František Otáhal, Jaroslav Procházka,
Milan Herůfek, Marie Vyhňáková, JUDr. Jana Zemánková
NE: 1 člen – Ing. Jaroslav Grůza
Zdržel se: 1 člen – Václav Surman
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 11 hlasy, že částka
Kč 500.000,-- bude oddělena od dotace a TJ Sokol Bořetice
bude poskytnuta dotace na činnost ve výši Kč 160.000,-- za
podmínek uvedených ve smlouvě.
JUDr. Jana Zemánková: Odsuňme řešení Kč 500.000,-- na
příští jednání zastupitelstva obce.
5. d) Koupě pece pro keramický kroužek ZŠ MJOŠ
Bořetice
- pan starosta Václav Petrásek přečetl žádost ZŠ MJOŠ
Bořetice
- cena do 50.000,-Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo
souhlasí, aby obec Bořetice zakoupila pec na vypalování
keramických výrobků pro ZŠ MJOŠ Bořetice, v ceně do
50.000,--. Částka Kč 50.000,-- bude
převedena z rezerv.
Hlasování: ANO: 13 členů
NE: 0 Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 13 hlasy zakoupení
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pece na vypalování keramických výrobků pro ZŠ MJOŠ
Bořetice, v ceně do Kč 50.000,--. Částka Kč 50.000,-- bude
převedena z rezerv.
5. f) Doplatek dotací z roku 2004
- přesunout do příštího jednání Zastupitelstva obce Bořetice
- nová žádost na tento rok
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí
s tím, aby byl tento bod jednání přesunut na příští jednání
zastupitelstva obce Bořetice, s tím, že všechny organizace,
které dostaly vyplaceny pouze 50 % si podají novou žádost
v této výši na letošní rok.
Hlasování: ANO: 13 členů
NE: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo 13 hlasy přesunutí tohoto
dobu na příští jednání zastupitelstva obce Bořetice s tím, že
všechny organizace, které dostaly vyplaceny pouze 50% si
podají novou žádost v této výši pro letošní rok.
5. g) Rozšíření středotlakého rozvodu plynu v Kraví hoře
- přednesl pan starosta Václav Petrásek a pan Radomír
Újezdský
- projekt cca Kč 7.000,--, práce cca Kč 150.000,--, montáž cca
Kč 77.000,-- pan Újezdský je ochoten přispět částkou Kč 50.000,-- JUDr. Jana Zemánková – odsunout až bude vypracován
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územní plán pro Kraví horu
- pan starosta dává návrh dát z rozpočtových rezerv Kč
150.000,-- na plynofikaci v areálu sklepů v Kraví hoře
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo
souhlasí, aby z rozpočtových rezerv byla přesunuta částka Kč
150.000,-- na rozšíření plynofikace v areálu sklepů pod Kraví
horou.
Hlasování: ANO: 12 členů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza,
Mgr. Marie Hamalová, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav
Kadlec, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav
Grůza, Václav Surman, Milan Herůfek, Marie Vyhňáková,
Jaroslav Procházka
Ne: 1 člen – JUDr. Jana Zemánková
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí
se schválení rozpočtové změny č. 1/2005 obce Bořetice, tak
jak ji přednesla slečna Lucie Procházková, včetně dílčích
změn, které byly schváleny při dnešním jednání. Z rezerv bude
přesunuto na jednotlivé položky 3113 5171 Kč 30. 000,-vybudování okna a oprava dlažby v MŠ, 3399 5222 Kč
50.000,-- - příspěvek sboru “Svodničan”, 3419 5222 Kč
160.000,-- příspěvek TJ Sokol Bořetice, 3392 6129 Kč
50.000,-- - nákup pece na vypalování keramických výrobků,
3633 6121 org. 15 Kč 150.000,-- – vybudování plynofikace
v Kraví hoře. Z položky 3799 6121 pozemkové úpravy bude
převedeno Kč 654.500,-- na položku 2219 5171 oprava
chodníků. Rozpočet se nemění v celkové části. Strana příjmů
činí Kč 10.668.600,--, strana výdajů činí Kč 10.766.000,-- a
financování činí Kč 97.400,--.
Hlasování: ANO: 13 členů
NE: 0
Zdržel se: 0
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schvaluje 13 hlasy
rozpočtovou změnu č. 1/2005 obce Bořetice, tak jak ji
přednesla slečna Lucie Procházková, včetně dílčích změn,
které byly schváleny při dnešním jednání. Z rezerv bude
přesunuto na jednotlivé položky 3113 5171 Kč 30. 000,-vybudování okna a oprava dlažby v MŠ, 3399 5222 Kč
50.000,-- - příspěvek sboru “Svodničan”, 3419 5222 Kč
160.000,-- příspěvek TJ Sokol Bořetice, 3392 6129 Kč
50.000,-- - nákup pece na vypalování keramických
výrobků, 3633 6121 org. 15 Kč 150.000,-- – vybudování
plynofikace v Kraví hoře. Z položky 3799 6121 pozemkové
úpravy bude převedeno Kč 654.500,-- na položku 2219
5171 oprava chodníků. Rozpočet se nemění v celkové části.
Strana příjmů činí Kč 10.668.600,--, strana výdajů činí Kč
10.766.000,-- a financování činí Kč 97.400,--.
6. a) Parolkovi, Bořetice čp. 96 – žádost o navrácení
pozemku pod knihovnou
- přednesl pan starosta
- pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo
souhlasí, aby Obec Bořetice směnila parcelu p.č. st. 21/1, k.ú.
Bořetice, o výměře 19 m2, která je majetkem Obce Bořetice za
parcelu p.č. st. 20/2, k.ú. Bořetice, o výměře 6 m2, která je
majetkem manželů Parolkových, bytem Bořetice čp. 96
Hlasování: ANO: 13 členů
NE: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo směnu parcely p.č.
st.21/1, k.ú. Bořetice, o výměře 19 m2, která je majetkem
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Obce Bořetice za parcelu p.č. st. 20/2, k.ú. Bořetice o
výměře 6 m2, která je majetkem manželů Parolkových,
bytem Bořetice čp. 96.
6. b) Josef Malinka, Bořetice čp. 428 – směna pozemku pod
silnicí v ulici “Školní”
- pozemek obce p.č. 133/7 o výměře 207 m2
- pozemek ve vlastnictví pana Malinky p.č. 133/62 o výměře
64 m2
(veden jako zahrada)
- pozemek obce je o 143 m2 větší, rozdíl výměr bude doplacen
- cena dle cenové mapy
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo je pro,
aby Obec Bořetice směnila pozemek p.č. 133/7, k.ú. Bořetice,
o výměře 207 m2, za pozemek p.č. 133/62, k.ú. Bořetice, o
výměře 64 m2, který je ve vlastnictví pana Josefa Malinky,
bytem Bořetice čp. 428, s tím, že pan Malinka rozdíl výměr
doplatí, cena dle cenové mapy.
Hlasování: ANO: 13
NE: 0
Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo 13 hlasy, aby Obec Bořetice
směnila pozemek p.č. 133/7, k.ú. Bořetice, o výměře 207
m2, za pozemek p.č. 133/62, k.ú. Bořetice, o výměře 64 m2,
který je ve vlastnictví pana Josefa Malinky, bytem Bořetice
čp. 428, s tím, že pan Malinka rozdíl výměr doplatí, cena
dle cenové mapy.
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6. c) Jiřina Damborská, Bořetice čp. 50 – stížnost na
prozemku p.č. 317/8, k.ú. Bořetice, trať “Hliníky”
- pan starosta Václav Petrásek přečetl stížnost paní Damborské
- JUDr. Jana Zemánková: Budeme hlasovat o něčem o čem
jsme už hlasovali?
- p. František Otáhal: Revokujme usnesení ZO ze dne
14.12.2004 a dejme vše posoudit nezávislému právníkovi.
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom kdo souhlasí
s tím, aby zastupitelstvo obce revokovalo usnesení ze dne 14.
prosince 2004 o prodeji p.č. 317/8, k.ú. Bořetice, a vše se dalo
posoudit nezávislému právníkovi.
Hlasování: ANO: 3 členové - Václav Surman, Václav
Petrásek, František Otáhal
NE: 8 členů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Mgr. Marie
Hamalová, Ing. Václav Kadlec, Ing. Stanislav Novák, JUDr.
Jana Zemánková, Jaroslav Procházka, Milan Herůfek
Zdrželi se: 2 členové - Ing. Jaroslav Grůza, Marie
Vyhňáková
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice neschválilo revokaci usnesení
zastupitelstva obce Bořetice ze dne 14. prosince 2004 o
prodeji pozemku p.č. 317/8, k.ú. Bořetice a předání
materiálu k posouzení nezávislému právníkovi.
6d) Ladislav Bauer, Bořetice čp. 364 – žádost o prodej
pozemků v Hlinikách
- žádost přečetl pan starosta Václav Petrásek (viz. příloha)
- jedná se o pozemky v trati Hliníky, které vykoupil od pana
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Bauera MNV za cenu Kč 3,50 m2. Žádá o odprodej za stejnou
cenu
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí
s tím, abychom pana Bauera požádali o vyjádření, zda má
zájem o zařazení mezi ostatní žadatele o odprodej pozemků
v Hliníkách za stejných podmínek jako ostatní žadatelé.
Hlasování: ANO: 13 členů
NE: 0
Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo, aby se požádal pan
Ladislav Bauer, bytem Bořetice čp. 364, o vyjádření zda
má zájem o zařazení mezi ostatní žadatele o prodej
pozemků v Hliníkách za stejných podmínek jako ostatní
žadatelé.
6.e) Manželé Mišicákovi a Mazůrkovi – spor o pozemek
p.č. 2584
- manželé Mišicákovi – žádají revokaci usnesení, kterým jim
byl zamítnut odprodej pozemku a znovu žádají o prodej tohoto
pozemku
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí
s tím, aby se revokovalo předešlé usnesení.
Hlasování: ANO: 0
NE: 12 – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. Stanislav
Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Václav
Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav
Surman, Jaroslav Procházka, Milan Herůfek, Marie
Vyhňáková
Zdržel se: 1 – Mgr. Marie Hamalová
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Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo nerevokovat
předešlé
usnesení. Nehodlá se již prodejem ani pronájem této
parcely nadále zabývat. Stále platí rozhodnutí Rady obce
Bořetice z 8. července 2001, kterým byl manželům
Misicákovým pronajat pozemek p.č. 2584, k.ú. Bořetice, na
dobu neurčitou, s tím, že pozemek nebude oplocen a
nebudou na něm prováděny žádné terénní úpravy.
Nájemné činní 1 Kč za rok. Dále platí usnesení
Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 18. září 2001, kterým
byl panu Václavu Mazůrkovi zamítnut pronájem pozemku
p.č. 2584, s tím, že může pozemek užívat a udržovat jako
doposud.
4. f) Revokace usnesení – prodej pozemku Kateřině
Kuchyňkové a Radimovi Svatoňovi,


pan starosta přednesl žádost o revokaci usnesení ze dne 1. října
2002, kterým byl Kateřině Kuchyňkové a Radimu Svatoňovi
schválen odprodej části pozemku p.č. 1630/5, k.ú. Bořetice,
v trati “Záhumenice”.

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí
s tím, aby bylo revokováno usnesení ze dne 1. října 2002, kterým
byl Kateřině Kuchyňkové a Radimu Svatoňoví schválen odprodej
části pozemku p.č. 1630/5, k.ú. Bořetice, v trati “Záhumenice”.
Hlasování:
ANO: 13 členů Ne: 0 Zdrželi se: 0
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo revokovat usnesení
Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 1. října 2002, kterým byl
Kateřině Kuchyňkové a Radimu Svatoňovi schválen odprodej
části pozemku p.č. 1630/5, k.ú. Bořetice, v trati “Záhumenice”.

file://G:\Bořetice - zastupitelstva\Zastup. 2005\Zapis zo leden 2005 www.htm

14.1.2008

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 25

Stránka č. 18 z 25

Manželé Marie a Bohumil Kuchyňkovi, Bořetice, čp. 279, žádají o
odprodej části pozemku p.č. 1630/5, o výměře 613 m2, dle
přiloženého geometrického plánu (nově vzniklá parcela p.č.
1630/24, o výměře 613 m2)
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí
s tím, aby manželům Marii a Bohumilu Kuchyňkovým, bytem
Bořetice čp. 279, byla odprodána část pozemku p.č. 1630/5, o
výměře 613 m2, dle přiloženého geometrického plánu – nově
vzniklá parcela p.č. 1630/24.
Prodej se uskuteční poté, co bude odkoupen pozemek, který se
nachází pod silnicí v ulici “Záhumenní”, od paní Anny Šebestové,
bytem Bořetice čp. 279.
Hlasování:
ANO: 13 členů NE: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo manželům Marii a
Bohumilu Kuchyňkovým, bytem Bořetice čp. 279, odprodej
části pozemku p.č. 1630/5, k.ú. Bořetice, o výměře 613 m2 (dle
přiloženého geometrického plánu nově vzniklá parcela p.č.
1630/24. Prodej se uskuteční po té, co bude odkoupen pozemek,
který se nachází pod silnicí v ulici “Záhumenní”, od paní Anny
Šebestové, bytem Bořetice čp. 279.
1. a) Schválení změny OZV o místním poplatku za provoz
systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů č. 1/2005 v článku 5, 6,7 a 8


přednesl Václav Petrásek (viz. příloha)

Navržené změny:
- občan Kč 350,-- a rodina Kč 1.400,-- v článku 8, bude změna v odstavci 1 “..... jsou osvobozeny děti do
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4 let”
- v článku 8, bude změna v odstavci 2 “Rodina hradí do maximální
částky Kč 1.400,--)
- v článku 7 v odstavci 1. “Poplatník osobně nebo prostřednictvím
společného plátce je povinen uhradit poplatek buď jednorázově do
31.3. příslušného roku , nebo ve dvou splátkách splatných k 30.4.
příslušného roku
- v článku 8 přidat odstavec “3) Od poplatku jsou osvobozeny
osoby trvale žijící v zahraničí po dobu minimálně 1 roku.
- v článku 10 odstavec 6.) Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti 15. dnem po vyhlášení.
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí
s tím, aby byla schválena obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 1/2005
včetně výše uvedených změn.
Hlasování:
ANO: 12 členů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing.
Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková,
Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza,
Václav Surman, Jaroslav Procházka, Milan Herůfek, Marie
Vyhňáková
NE: 0
Zdržel se: 1 člen – Mgr. Marie Hamalová
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo Obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
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odstraňování komunálních odpadů č. 1/2005 včetně výše
uvedených změn.
9) Společnost MBBF VIVENTY – smlouva o spolupráci
- přednesl pan starosta Václav Petrásek
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí
s tím, abychom ukončili spolupráci s firmou MBBF VIVENTY.
Hlasování:
ANO: 12 členů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Ing. Stanislav
Novák, Ing.Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Václav
Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav Surman,
Jaroslav Procházka, Milan Herůfek, Marie Vyhňáková
NE: 0
Zdržel se: 1 člen –Mgr. Marie Hamalová
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo 12 hlasy ukončit
spolupráci s firmou MBBF VIVENTY.
8. Změna územního plánu – p.č. 243/7 stavba parkoviště pro
nákladní automobily
- pan František Otáhal, bytem Bořetice čp. 388, podal žádost o
změnu v územním plánu, vybudování parkoviště pro své nákladní
automobily na p.č. 243/7, k.ú. Bořetice.
- JUDr. Jana Zemánková – proč budovat novou průmyslovou zónu
v obci?
- Milan Herůfek – nesouhlasím s tím, aby tam stály auta.
- Ing. Jaroslav Grůza – Někde by se mělo parkoviště vytvořit.
- František Otáhal – požádal o stáhnutí bodu z programu jednání
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10. c) Darovací smlouva na tréninkové hřiště z TJ Sokol
Bořetice na Obec Bořetice
- přednesl Milan Herůfek
- pan starosta dává hlasovat o tom, kdo je pro, aby byla podepsána
darovací smlouva, kterou TJ Sokol Bořetice daruje Obci Bořetice
plochu tréninkového hřiště, které se nachází na části pozemku p.č.
243/7, na části pozemku p.č. 243/2 a na části pozemku p.č. 243/9
tak, jak ji předložil pan Milan Herůfek
Hlasování:
ANO: 12 – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Mgr. Marie Hamalová,
Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková,
Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav Grůza, Václav
Surman, Jaroslav Procházka, Milan Herůfek, Marie Vyhňáková
NE: 0
Zdržel se: 1 člen - Ing. Jaroslav Grůza
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo podepsání darovací
smlouvy, kterou TJ Sokol Bořetice daruje Obci Bořetice
plochu tréninkového hřiště, které se nachází na části pozemku
p.č. 243/7, na části pozemku p.č. 243/2 a na části pozemku p.č.
243/9 tak, jak ji předložil pan Milan Herůfek.
11. Výkup pozemku pro záchytné parkoviště v Kraví hoře
- odkup části pozemku p.č. 294, k.ú. Bořetice, o výměře 20 arů za
cca Kč 105.000,-- od pana Václava Jurase
- na pozemku by se vybudovalo odstavné parkoviště
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl
pozemek vykoupen po provedení pozemkových úprav.
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Hlasování:
ANO: 12 členů – Jana Grégrová, Miroslav Grůza, Mgr. Marie
Hamalová, Ing. Stanislav Novák, Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana
Zemánková, Václav Petrásek, František Otáhal, Ing. Jaroslav
Grůza, Václav Surman, Jaroslav Procházka, Marie Vyhňáková
NE: 0
Zdržel se: 1 člen – Milan Herůfek
12. AR Projekt Brno – územní plán
- přednesl pan starosta Václav Petrásek
- firma AR Projekt, s.r.o. Brno, provádí změny územního plánu
- firma zaslala k podpisu 2 smlouvy
- smlouva o dílo na provedení změny č. 1 územního plánu Bořetice
– částka Kč 154.700,-- (viz. příloha)
Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo je pro aby Obec Bořetice
podepsala smlouvu o dílo na provedení změny č.1 územního plánu
obce Bořetice. Cena Kč 154.700,-Hlasování:
ANO: 13 NE: 0 Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí, aby Obec Bořetice
podepsala smlouvu o dílo na provedení změny č. 1 územního
plánu obce Bořetice. Cena Kč 154.700.
- smlouva o dílo na provedení změny č. 2 územního plánu obce
Bořetice, cena Kč 53.000,-- smlouva se týká výlučně změny “Vybudování větrných elektráren
v obci”
file://G:\Bořetice - zastupitelstva\Zastup. 2005\Zapis zo leden 2005 www.htm

14.1.2008

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 25

Stránka č. 23 z 25

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo je pro
abychom podepsali smlouvu o dílo na provedení změny č. 2
územního plánu obce Bořetice v ceně Kč 53.000,-Hlasování:
ANO: 0 členů NE: 13 členů Zdržel se: 0
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo nepodepsat smlouvu o
dílo na provedení změny č. 2 územního plánu obce Bořetice
v ceně Kč 53.000,--.
13. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ MJOŠ Bořetice
- přednesla Mgr. Marie Hamalová
- změna jména školy, v názvu by se měla objevit i mateřská škola
- Mgr. Hamalová – navrhuje, abychom zatím ponechali stávající
jméno školy. Mgr. Hamalová je také ochotna požádat na
ministerstvo o uložení výjimku, aby se mohl používat stávají název
školy.
Pan starosta dává hlasovat, o tom, kdo souhlasí s tím, že paní Mgr.
Marie Hamalová, bude pověřena, aby vypracovala na ministerstvo
žádost, zda by škole mohla být udělena výjimka a škola mohla dál
používat stávající název. Paní Mgr. Hamalová zpracuje žádost a
předloží ji radě obce.
Hlasování:
ANO: 13 členů NE: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo pověřit paní Mgr. Marii
Hamalovou, aby vypracovala na ministerstvo žádost, zda by
škole mohla být udělena výjimka a škola mohla dál používat
stávající název. Paní Mgr. Hamalová zpracuje žádost a
předloží ji radě obce.
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stravování zaměstnanců školy
- vydat dodatek ke zřizovací listině, kde bude uvedeno “Stravování
zaměstnanců školy je předmětem hlavní činnosti.”
Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo je pro, aby
byl vydán dodatek ke zřizovací listině školy, kde bude uvedeno
“Stravování zaměstnanců školy je předmětem hlavní činosti.”
Hlasování:
ANO: 13 členů NE: 0 Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby byl vydán
dodatek ke zřizovací listině školy, kde bude uvedeno, že
“Stravování zaměstnanců školy je předmětem hlavní činnosti.”
14. Diskuse a různé
a. Michna, Bořetice čp. 33 – k jednání s panem Michnou
pověřen Ing. Kadlec, odstranění zídky u silnice “Hlavní”
b. Václav Hasík, Bořetice čp. – žádost o umístění značky
slepá ulice - dát k projednání radě
c. Ing. Václav Kadlec – kolik bylo osloveno projektantů na
chodníky u silnice “Hlavní”


p. Kříž, přijede zítra, vypracuje studii.

d) František Otáhal – kdo otevře autobusovou zastávku
e) František Otáhal – oznámil vznik Rybářského spolku Bořetice,
mají přiděleno IČO
f) Václav Petrásek – nechat vytisknout vlajky obce, kolik kusů
5 ks
g) Oldřich Damborský, Bořetice čp. 363 – žádost o příspěvek
na vydání básnické sbírky
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- předat k projednání Radě obce Bořetice
Konec jednání: 22:10 hodin
Zapsala dne 25. ledna 2005 Jana Hluchá
Václav Petrásek, starosta obce ..............................................
Milan Herůfek, ověřovatel zápisu ..............................................
Miroslav Grůza, ověřovatel zápisu ..............................................
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