
Zápis z 81. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, 
konaného dne 27. dubna 2004. Jednání svolal pan starosta  

Václav Petrásek 

Začátek jednání: 19.15 hodin  

Přítomni: 14 

Omluven: 0 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání 

� pan starosta Václav Petrásek přečetl návrh programu jednání 

� paní Mgr. Marie Hamalová navrhla doplnit program jednání o 2 body: 

vytápění + podlahy ZŠ MJOŠ Bořetice, převod majetku, předala nabídku na  

řešení vytápění 

� pan Milan Herůfek – informoval o dotaci ve výši Kč 88.000,-- na rekonstrukci 
starých šaten 

� pan starosta Václav Petrásek – žádost o příspěvek na opravu kostela 

� pan starosta Václav Petrásek – žádost o příspěvek Svaz zdravotně postižených 

� pan starosta Václav Petrásek – návrh na zástavu majetku pro KB, a.s., Břeclav 

� pan starosta Václav Petrásek – informace o návštěvě studentů VŠ Brno, fakulta 
architektury, exkurze v rámci obnovy venkova 

� pan starosta Václav Petrásek – soutěž “Vesnice roku 2004” 

� pan starosta Václav Petrásek – kalkulace na výstavbu chodníků 

� pan starosta Václav Petrásek – nákup pozemku “Za dvorem” na sběrný dvůr 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o programu jednání.  

Hlasování: ANO 14 Program schválen 14 hlasy. 

1. Volba ověřovatelů zápisu 

� návrh Marie Vyhňáková, Miroslav Grůza 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o navržených ověřovatelích.  
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Hlasování: ANO 14 Ověřovatelé schváleni 14 hlasy.  

1. Slib nového člena zastupitelstva obce 

� pan František Otáhal složil slib a stal se 15. člen zastupitelstva obce 

1. Volba zástupce starosty 

� JUDR. Jana Zemánková navrhuje tajnou volbu zástupce starosty 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby zástupce starosty byl volen 
tajnou volbou. 

Hlasování: ANO 15 Tajné hlasování schváleno 15 hlasy. 

� pan starosta Václav Petrásek navrhuje volbu z navržených kandidátů 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby volba zástupce starosty 
proběhla z navržených kandidátů.  

Hlasování: ANO 15 Volba z navržených kandidátů schválena 15 hlasy. 

� Ing. Novák – navrhuje paní Marii Vyhňákovou 

� paní Marie Vyhňáková – odmítá navržení 

� Ing. Václav Kadlec – navrhuje paní Ing. Lenku Bukovskou 

� Ing. Lenka Bukovská – přijímá navržení 

� pan starosta Václav Petrásek – navrhuje pana Františka Otáhala 

� pan František Otáhal – odmítá navržení 

� pan starosta Václav Petrásek – navrhuje pana Václava Surmana 

� pan Václav Surman – navržení přijímá 

  

Pan starosta dává hlasovat o tom, aby body jednání číslo 6) Kontrola plnění usnesení 
z minulého jednání Zastupitelstva obce a 7) Zpráva z jednání rady byly přesunuty na 
příští jednání zastupitelstva obce. 

Hlasování: ANO 15  

Odsunutí bodů č. 6 a č. 7 na příští jednání ZO schváleno 15 hlasy. 

9. Prodej pozemků obce 
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a. Zdeněk Pazderka, Bregenz – žádá o prodej pozemku p.č. 345, k.ú. Bořetice, o 
výměře 13 m2. Vzhledem k tomu, že pan Pazderka žije trvale mimo Českou 
republiku, je cizinec. Je nutno prověřit, zda mu tento pozemek může být prodán, 
jestli mám vyřízenou devizovou příslušnost. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o prodeji p.č. 345, k.ú. Bořetice, o 
výměře 13 m2 panu Zdeňku Pazderkovi, s tím, že bude prověřeno, zda se mu 
tento pozemek může prodat, zda má vyřízenou devizovou příslušnost.  

Hlasování: ANO 15 Prodej pozemku schválen 15 hlasy. 

b. Vlastimil Chrástek, Bořetice čp. 7 – žádost o to, aby mu byla směna pozemků 
p.č. 347/5 a p.č. st. 546, Bořetice o výměře 32 m2, změněna na prodej. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o změně směny p.č. 347/5 a p.č. st. 
546, k.ú. Bořetice, na prodej.  

Hlasování : ANO 15 Prodej pozemků p.č. st. 546 a p.č. 347/5, k.ú. Bořetice, 
schválen 15 hlasy. 

c. Zemědělské družstvo Bořetice – žádost o prodej p.č. 1183/66 o výměře 0,1465 ha 

Pan starosta dává hlasovat o schválení vyvěšení záměru prodat p.č. 1183/66, k.ú. 
Bořetice, na úřední desku Obce Bořetice. 

Hlasování: ANO 14  

Zdržel se 1 Ing. Václav Kadlec 

Vyvěšení záměru odprodat p.č. 1183, k.ú. Bořetice, o výměře 0,1465 ha, na úřední 
desku Obce Bořetice, schváleno 14 hlasy. 

10) Zastavovací studie ulice “ Záhumenice” od pana Milana Herůfka 

� přednesl pan Milan Herůfek 

Návrat k bodu jednání č. 4 – Volba zástupce starosty 

Volba volební komise, návrhy: pan Ing. Jaroslav Grůza, a paní Jana Grégrová 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby členy volební komise byli 
pan Ing. Jaroslav Grůza a paní Jana Grégrová. 

Hlasování: ANO 15  

Volební komise ve složení pan Ing. Jaroslav Grůza, paní Jana Grégrová schválena 
15 hlasy. 

Výsledek voleb zástupce starosty: 
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paní Ing. Lenka Bukovská 13 hlasů 

pan Václav Surman 2 hlasy 

Do funkce zástupce starosty byla zvolena Ing. Lenka Bukovská. 

5) Volba člena Rady obce Bořetice 

Ing. Václav Kadlec – navrhl pana Milana Herůfka 

pan starosta Václav Petrásek – navrhl paní Marii Vyhňákovou 

Návrat jednání k bodu č. 10) Zastavovací studie ulice “ Záhumenice” podle pana 
Milana Herůfka 

� pan Václav Surman navrhuje, aby bylo předkupní právo pro bývalé majitele 

� návrh provést průzkum zájmu o koupi těchto stavebních parcel 

Návrat k bodu jednání č. 5 – volba nového člena rady obce 

pan Milan Herůfek – 8 hlasů 

paní Marie Vyhňáková – 7 hlasů 

Novým člen rady byl zvolen pan Milan Herůfek. 

Opět návrat k bodu jednání č. 10) zastavovací studie ulice “ Záhumenice” podle 
pana Milana Herůfka 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o zveřejnění nabídky stavební míst 
v ulici “Záhumenice” 

ANO 13 členů 

Zdrželi se 2 členové – pan Ing. Václav Kadlec a pan František Otáhal 

Zveřejnění nabídky stavebních míst v ulici “Záhumenice” schváleno 13 členy. 

8. Rozpočtové opatření č. 2/2004 

� přednesla slečna Lucie Procházková 

� Mgr. Marie Hamalová – dotaz o výši příjmů ZŠ 

� JUDr. Jana Zemánková – Kč 23.000,-- příjem z plesu obce a podnikatelů, jaké byly 
výdaje na tento ples? 

� Lucie Procházková – výdaje byly Kč 9.000,-- na položce 3392 5175. 
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� Lucie Procházková – nutno schválit jako příspěvek částku Kč 23.400,-- pro 
Mikroregion Hustopečsko 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení navrženého rozpočtového 
opatření č. 2/2004. 

Hlasování: ANO 15 Rozpočtové opatření č. 2/2004 schváleno 15 hlasy. 

11. Projednání žádosti TJ Sokol Bořetice, předložené předsedou panem Milanem 
Herůfkem – příspěvek na činnost 

� paní JUDr. Jana Zemánková – schválit alespoň zálohu ve výši Kč 50.000,-- 

� pan starosta Václav Petrásek – nutné potřebujeme peníze na výkup pozemků na 
sběrný dvůr a rybník 

� paní Mgr. Marie Hamalová – je nutno najít nějaké řešení 

� pan Václav Surman – navrhuje zálohu na příspěvek pro TJ Sokol Bořetice ve výši 
Kč 100.000,-- 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o záloze na příspěvek pro TJ Sokol 
Bořetice ve výši Kč 100.000,--. 

Hlasování: ANO 10 členů  

paní Jana Grégrová, paní Mgr. Marie Hamalová, pan Ing. Stanislav Novák, paní 
JUDr. Jana Zemánková, paní Ing. Lenka Bukovská, pan Václav Surman, pan Ing. 
Pavel Odstrčil, pan Milan Her ůfek, pan Ing. Václav Kadlec, Miroslav Grůza 

NE 1 člen František Otáhal 

Zdrželi se 4 členové – pan Václav Petrásek, pan Ing. Jaroslav Grůza, paní Marie 
Vyhňáková, pan Jaroslav Procházka 

� JUDr. Jana Zemánková – připravit pro zastupitelstvo obce podmínky pro 
rozdělování dotací. Návrh: Pověřit radu obce Bořetice, aby připravila podmínky pro 
rozdělení dotací podle žádostí jednotlivých organizací a předložila je ke schválení 
ZO do 30.6.2004. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o návrhu paní JUDr. Jany Zemánkové  

Hlasování: ANO 15 

Návrh JUDr. Jany Zemánkové schválen 15 hlasy. 

12. Projednání “ Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.”  

� v bodě č. 13. “Tato směrnice je závazná pro příspěvkové organizace a organizační 
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složky 

� platnost 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o schválení “Směrnice o zabezpečení 
zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.” s výše uvedenými připomínkami. 

Hlasování: ANO 15  

“Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.” byla schválena 
s připomínkami 15 hlasy. 

13. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č. 128/2000 
Sb. v pozděj ším znění)  

a) paní Mgr. Marie Hamalová: vytápění ZŠ MJOŠ Bořetice  

� realizace v měsíci 7/2004 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, že zastupitelstvo obce zmocňuje 
radu obce, aby vyřešila problém vytápění a podlah ve škole. 

Hlasování: ANO 15 Zmocnění rady obce, aby vyřešila problém vytápění a podlah ve 
škole schváleno 15 hlasy. 

b) paní Mgr. Marie Hamalová – žádost o převod majetku obce do správy školy 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o nepředání majetku ZŠ MJOŠ 
Bořetice 

Hlasování: ANO – pan Václav Petrásek, pan František Otáhal, pan Ing. Jaroslav 
Grůza, pan Václav Surman, pan Jaroslav Procházka, paní Marie Vyňáková, 

NE – paní Jana Grégrová, pan Miroslav Grůza, paní Mgr. Marie Hamalová, pan 
Ing. Václav Kadlec, JUDr. Jana Zemánková, Ing. Pavel Odstrčil, pan Milan 
Herůfek 

Zdrželi se 2 členové – Ing. Lenka Bukovská, Ing. Stanislav Novák 

Neschválilo se nic. 

c. pan starosta Václav Petrásek – informoval o návštěvě studentů VŠ Brno, 
fakulta architektury.  

- studenti se seznámí s akcemi, které byly provedeny v rámci “ Obnovy 
venkova” 

Paní Mgr. Hamalová přislíbila účast 
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d. pan starosta Václav Petrásek – informoval o dotaci ve výši K č 88.000,-- na 
staré šatny 

� pan Milan Herůfek – podíl 50 % 

� pan starosta Václav Petrásek –oslovil pana Milana Herůfka, aby vypracoval návrh 
na co budou tyto peníze použity 

c. pan starosta Václav Petrásek – návrh na zástavy pro úvěr u KB, a.s., Břeclav 

� pan starosta Václav Petrásek navrhuje jako zástavy tyto budovy: kulturní dům, 
zdravotní středisko, obecní sklep včetně pozemků, na kterých budovy stojí. 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby jako zástavy byly navrženy 
budova kulturního domu, budova zdravotního střediska, obecní sklep včetně 
pozemků na kterých stojí. 

ANO 15 Jako zástavy na úvěr byly schváleny 15 hlasy budova kulturního domu, 
zdravotního střediska, obecní sklep včetně pozemků na kterých stojí. 

f) Účast v soutěži “ Vesnice roku 2004”  

� pan starosta Václav Petrásek navrhuje, abychom se v letošním roce soutěže 
nezúčastnili 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby se obec Bořetice v letošním 
roce soutěže “Vesnice roku 2004” nezúčastnila. 

Hlasování: ANO 15 hlasů Neúčast v soutěži “Vesnice roku 2004” schválena 15 hlasy. 

g. Slavnost v Praze - Horn ích Počernicích 

� pan starosta informoval o pozvánce na slavnosti do Prahy – Horní Počernice 

g. Pozemky na sběrný dvůr 

� pan starosta Václav Petrásek – informoval o tom, že ho kontaktoval majitel 
Moravské Agry, Velké Pavlovice, že hodlá obci Bořetice prodat pozemky, které se 
nacházejí pod sběrným dvorem 

� pan starosta Václav Petrásek byl pověřen k jednání s panem Stokláskem 

� pan Jaroslav Procházka – jaká je navrhovaná cena za 1 m2? 

ch) Oprava silnice v ulici “ Šolní – Tálky”  

� pan starosta Václav Petrásek informoval o průběhu opravy silnice, kterou provádí 
firma Strabag, a.s., velmi dobrá spolupráce se stavebním dozorem panem Ing. 
Václavem Kadlecem 
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� do konce měsíce dubna 2004 přijde faktura na celou částku 

14. Rozprava a různé 

a. Tomáš Šťavík, st., Bořetice čp. 394 – propadení járku u Manexu 

� hrozí vytopení spodní domků 

a. paní Mgr. Marie Hamalov á – pozvala všechny na závěrečné vystoupení ZŠ a MŠ 
Bořetice, které se uskuteční dne 30. května 2004. 

b. Kontroln í den šaten TJ Sokol Bořetice - účast všech členů zastupitelstva obce 

c. paní Marie Kacerová, Bořetice čp. 138 – vodovodní šachta, zanesená a plná 
vody, nutno opravit. 

d. pan starosta Václav Petrásek – propadená vodovodní šachta u Zemánkového od 
mlýna 

  

Konec jednání ve 21:25 hodin 

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

Ing. Lenka Bukovská, zástupce starosty obce ………………………………… 

Marie Vyhňáková, ověřovatel zápisu ………………………………… 

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

Zapsala: Jana Hluchá ………………………………… 
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