
Zápis z mimořádného veřejného jednání Zastupitelstva obce 
Bořetice, konaného dne 3. srpna 2005 v zasedací místností 
Obecního úřadu v Bořeticích, jednání svolal pan starosta 
Václav Petrásek, začátek jednání ve 20.00 hodin 

Přítomni:  8 členů + 1 člen Ing. Novák příchod ve 20:15 

Omluveni: JUDr. Jana Zemánková, Ing. Pavel Odstrčil, František 
Otáhal, Jana Grégrová, Ing. Václav Kadlec, Miroslav Grůza 

Začátek jednání: 20:10 hodin 

1. Začátek jednání, kontrola prezence a schválení programu 
jednání 

Program jednání: 

1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu 
jednání  

2. Volba ověřovatelů zápisu  
3. Projednání schválení Změny č. 1 územního plánu obce 

Bořetice  
4. Moravská Agra, a.s., Velké Pavlovice – pozemek pod 

“sběrným dvorem”  
5. Směnná smlouva – pozemek pro odstavné parkoviště  
6. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 

zákona č. 128/2000 Sb. v pozdějším znění)  
7. Rozprava různé  
8. Závěr jednání 

navržené změny: 6.a) Přidělení bytu číslo 6 na domě čp. 488 

6.b) Vesnice roku + rozpočtové opatření 3/2005 

6.c) Hodky 7.8.2005 

6.d) Nákup dalšího kontejneru na hřbitov 

6.e) Výběrové řízení chodníky a silnice 

Stránka č. 1 z 7Zápis z mimořádného veřejného jednání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného d...

14.1.2008file://G:\Bořetice - zastupitelstva\Zastup. 2005\Zapis zo srpen 2005 wwww.htm



6. f) Smlouva – TJ Sokol Bořetice, nájem budovy  

šaten 

Milan Herůfek: návrh vypustit bod č. 5) Směnná smlouva – 
pozemek pro odstavné parkoviště. 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí se schválením 
programu jednání mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva 
obce Bořetice konaného dne 3.8.2005 včetně výše uvedených 
změn – vložení bodů 6a) až 6.f) a stažení z programu jednání bodu 
č. 5. 

Hlasování: 

ANO: 8 Ne: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 8 hlasy program jednání 
mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice 
konaného dne 3.8.2005 včetně výše uvedených změn – vložení 
bodů 6a) až 6.f) a stažení z programu jednání bodu č. 5. 

1. Volba ověřovatelů zápisu  

� návrh: Milan Herůfek, Ing. Lenka Bukovská 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
ověřovateli zápisu z mimořádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 3.8.2005 byli zvoleni 
pan Milan Herůfek a Ing. Lenka Bukovská.  

  

Hlasování: 

ANO: 8 NE: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 8 hlasy, aby ověřovateli 
zápisu z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Bořetice konaného dne 3.8.2005 byli zvoleni pan Milan 
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Herůfek a Ing. Lenka Bukovská.  

1. Projednání a schválení Změny č. 1 územního plánu obce 
Bořetice 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek, viz. příloha  
� přednesena telefonická připomínka p. Františka Otáhala, který 

byl omluven – autodílna pana Pregrta se nachází v klidové 
zóně. 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém mimořádném 
veřejném zasedání dne 3. srpna 2005 zadání změny č. 1 územního 
plánu obce Bořetice, tak jak ji zpracoval Městský úřad Hustopeče, 
odbor regionálního rozvoje - bez připomínek. 

Hlasování: 

ANO: 9 Ne: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo 9 hlasy na svém 
mimořádném veřejném zasedání dne 3. srpna 2005 zadání 
změny č. 1 územního plánu obce Bořetice, tak jak ji zpracoval 
Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje - bez 
připomínek. 

1. Moravská Agra, a.s., Velké Pavlovice - pozemek pod 
sběrným dvorem 

� přednesl p. starosta Václav  
� nabídka Moravské Agry, a.s., Velké Pavlovice odprodat Obci 

Bořetice pozemek pod sběrným dvorem p.č. 4017, k.ú. 
Bořetice, cena za 1 m2 Kč 100,-- 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby 
Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém mimořádném 
veřejném zasedání dne 3. srpna 2005 odkoupení pozemku p.č. 
4017, k.ú. Bořetice, o výměře 1.029 m2 od Moravské Agry, a.s., 
Nádražní 1, Velké Pavlovice. Cena pozemku je Kč 100,-- za 1 m2. 
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Hlasování: 

ANO: 9 NE: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo na svém mimořádném 
veřejném zasedání dne 3. srpna 2005 odkoupení pozemku p.č. 
4017, k.ú. Bořetice, o výměře 1.029 m2 od Moravské Agry, a.s., 
Nádražní 1, Velké Pavlovice. Cena pozemku je Kč 100,-- za 1 
m2. 

1. Směnná smlouva – pozemek na odstavné parkoviště 

� bod stažen z programu jednání 

1. a) Přidělení bytu č. 6 na domě čp. 488 

� přednesla Ing. Lenka Bukovská  
� seznam žadatelů viz. příloha zápisu  
� návrh 1. Jana Štefanová, Bořetice čp. 319  
� 2. Lucie Krejčiříková, Bořetice čp. Bořetice čp. 95 – náhradník 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby byl byt č. 
6 na domě čp. 488 přidělen paní Janě Štefanové, Bořetice čp. 319 a 
náhradníkem byla Lucie Krejčiříková, Bořetice čp. 95. 

Hlasování: 

ANO: 9 NE: 0 ZDRŽEL SE: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice rozhodlo, aby byl byt č. 6 na domě 
čp. 488 přidělen paní Janě Štefanové, Bořetice čp. 319 a 
náhradníkem byla Lucie Krejčiříková, Bořetice čp. 95. 

6. b) Předání ocenění Vesnice roku 2005 pro Jihomoravský 
kraj, rozpočtové opatření 3/2005 

� přednesl Václav Petrásek  
� odměna Kč 500.000,--  
� návrh K č 100.000,-- z Kč 500.000,-- dát na financování 

slavnosti předání ocenění dne 25.8.2005  
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� zbývajících Kč 400.000,-- dát na opravu komunikací nebo 
chodníků 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby Kč 
100.000,-- z odměny Kč 500.000,-- bylo dáno na financování 
slavnosti předání ocenění dne 25.8.2005 a zbývajících Kč 
400.000,-bylo dáno na opravu komunikací nebo chodníků 

Hlasování:  

ANO: 9 Ne: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby Kč 100.000,-- 
z odměny Kč 500.000,-- bylo dáno na financování slavnosti 
předání ocenění dne 25.8.2005 a zbývajících Kč 400.000,-bylo 
dáno na opravu komunikací nebo chodníků. 

Rozpočtové opatření č. 3/2005 

� přednesla slečna Lucie Procházková 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s rozpočtovým opatření č. 3/2005 tak, jak je přednesla slečna Lucie 
Procházková, viz. příloha zápisu. 

Hlasování: 

ANO: 9 Ne: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice schválilo rozpočtové opatření číslo 
3/2005 tak, jak je přednesla slečna Lucie Procházková, viz. 
příloha. 

6. c) Hodky 7.8.2005 

� přednesl pan starosta Václav Petrásek, hrála by Horenka 

Pan starosta dává hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby v neděli 
7.8.2005 byly uspořádány hodky. 
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ANO: 1 člen – Václav Petrásek NE: 8 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice nesouhlasí s tím, aby v neděli 
7.8.2005 byly uspořádány hodky. 

6.d) Kontejner na hřbitov 

Pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo souhlasí 
s tím, aby se koupil ještě jeden kontejner na hřbitov. 

Hlasování: 

ANO: 9 Ne: 0 Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce Bořetice souhlasí s tím, aby se zakoupil 
ještě jeden kontejner na hřbitov. 

6.e) Výběrové řízení 22.8.2005 

� výběrové řízení na opravu silnice a chodníků  
� výběrová komise: Milan Herůfek, Ing. Václav Kadlec, Ing. 

Jaroslav Grůza, Václav Surman, Ing. Lenka Bukovská, 
František Otáhal 

6. f) Nájemní smlouva TJ Sokol Bořetice – nájem šaten 

7. Různé 

a) pobíhající psi 

b) Ing. Jaroslav Grůza – podává rezignaci, vzdává se členství 
v Radě obce. 

Konec jednání: 21:05  

Zapsala: Jana Hluchá 

  

Václav Petrásek, starosta obce .................................................. 
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Ing. Lenka Bukovská, zástupce starosty ........................................... 

  

Milan Herůfek, ověřovatel zápisu .................................................. 
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