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Zápis ze 76. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Bořetice, které se konalo 7. října 2003
v zasedací místnosti obecního úřadu. Jednání
svolal pan starosta Václav Petrásek. Začátek
jednání ve 20.00 hodin.
Přítomno: 13 členů
Omluveni: 2 členové – Ing. Stanislav Novák, František Šebesta
1. Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání:


pan starosta Václav Petrásek zahájil jednání ve 20.15 hodin a přečetl program
jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení jednání, kontrola prezence a schválení programu jednání
Volba ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení z minulého jednání Zastupitelstva obce
Zpráva z jednání Rady obce
Přidělení bytů
Rozpočtová opatření
Odprodej pozemků a rodinného domu čp. 190
Příspěvek pro Centrum rané péče Brno
Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání(§ 94 zákona 128/2000 Sb.
v pozdějším znění)
10. Rozprava a různé
11. Závěr jednání












pan starosta Václav Petrásek vyzval zastupitele, aby vznesli své návrhy do bodu
jednání č. 9,
pan starosta doplnil za bod 9a, zprávu o kontrole na OSSZ v Břeclavi
paní Mgr. Marie Hamalová 9b, schválení členů rady školy
pan Milan Herůfek 9c, dostavba šaten TJ Sokol Bořetice
pan starosta Václav Petrásek 9d, informace o žádostech na dotace z POV
pan starosta Václav Petrásek 9e, svolání společného jednání kontrolního a
finančního výboru a rady obce
pan starosta Václav Petrásek 9f, příprava rozpočtu na rok 2004
pan starosta Václav Petrásek 9g, vojsko odvod branců ročníku 1985 a starší
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o programu jednání s výše doplněnými
body

Hlasování: Jednohlasně schváleno 13 hlasy
1. Volba ověřovatelů zápisu
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pan starosta Václav Petrásek navrhněte
paní Mgr. Marie Hamalová a pan Jaroslav Procházka

Hlasování: Jednohlasně schváleno 13 hlasy
3. Kontrola usnesení z minulého jednání Zastupitelstva obce







pan starosta Václav Petrásek všechny úkoly byly splněny kromě těch bytů
pan Václav Surman zpráva o vytápění škol
pan Milan Herůfek dořešit komu patří p.č. 1630/5 Záhumenice
pan starosta Václav Petrásek nechal jsem si vyjet list vlastnictví je to státu
pan Ing. Pavel Odstrčil na listu vlastnickém je to psáno na obec
pan starosta Václav Petrásek úkol trvá, nutno prověřit ještě jednou

4. Zpráva z jednání Rady obce


přednesl pan Ing. Jaroslav Grůza (viz. příloha)

5. Přidělení bytů




















pan starosta Václav Petrásek informoval zastupitelstvo, že při mimořádném jednání
se nestanovil pořadník žadatelů o byt, rozdělení bytů jednotlivým nájemníkům a
nebyla stanovena komise, která bude přebírat uvolněné byty
pan Václav Surman proč získal byt pan Stanislav Bíza, když bydlí sám na čp. 1
odpověděla paní Ing. Lenka Bukovská – pan Bíza dostal byt na základě hlasování
členů Zastupitelstva obce
pan starosta Václav Petrásek – vážené dámy a pánové o čem tedy budeme
rozhodovat?
paní Mgr. Marie Hamalová: stanovíme pořadník
pan Ing. Jaroslav Grůza jak budeme hlasovat
paní Mgr. Marie Hamalová hlasování tajné
paní Ing. Lenka Bukovská zopakovala výsledky minulého hlasování
pan starosta Václav Petrásek chcete se někdo na něco zeptat
pan Ing. Jaroslav Grůza: co když se přihlásí další zájemce o byt co s ním uděláme,
zařadíme ho na konec pořadníku, je to nutné dělat další pořadník
“Ano, je to nutné”, říká paní Ing. Lenka Bukovská, “jestli si pan Škranc koupí
domek čp. 190 uvolní se další byt”
pan starosta Václav Petrásek: budeme o tomto dalším pořadníku hlasovat tajně nebo
veřejně
pan starosta Václav Petrásek dávám hlasovat kdo je pro tajné hlasování

Hlasování: Schváleno jednohlasně 13 hlasy






pan starosta Václav Petrásek, navrhněte ze svého středu 2 zastupitele, kteří
provedou sčítání hlasů
pan starosta Václav Petrásek, pan Ing. Jaroslav Grůza
pan Jaroslav Procházka, navrhl pana Ing. Jaroslava Grůzu a Václava Surmana
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o výše uvedeném návrhu, aby sčítacími
komisaři byli pan Ing. Jaroslav Grůza a pan Václav Surman
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Hlasování: Schváleno jednohlasně 13 hlasy





pan starosta Václav Petrásek, musíme stanovit způsob hlasování
paní Ing. Lenka Bukovská navrhuje způsob hlasování, kdo bude mít nejmenší počet
hlasů vyhrává
pan starosta Václav Petrásek, vyzval zastupitele, aby hlasovali

Hlasování: Ing. Jaroslav Grůza shoda žádná není, pořadí žadatelů je následují:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.






























Milan Lipenský
Radka Košťálová
David Grégr
David Smetana
Manželé Petráskovi
Josef Benda
Kateřina Kuchyňková
pan starosta Václav Petrásek máte ještě někdo něco
pan Ing. Jaroslav Grůza měly by se přidělit byty a stanovit způsob předávání bytů
paní Mgr. Marie Hamalová vždyť jsme se domluvili na radě, že to provede bytová
komise
pan Miroslav Grůza určit pořadí, kdo tyto byty dostane
paní JUDr. Jana Zemánková bylo řečeno, že bytová komise připraví návrh pro
zastupitelstvo a my rozhodneme, přece komise nebude rozhodovat, je to
přichystáno
pan starosta Václav Petrásek informoval Zastupitelstvo obce o tom, že se dozvěděl,
že nájemce jednoho z bytů, demontuje, vyměňuje vybavení bytu a podobně
paní JUDr. Jana Zemánková z tohoto důvodu se musí stanovit komise, která bude
přebírat byty, když je budou původní nájemci vracet
pan starosta Václav Petrásek prosím návrhy jak budeme provádět přejímku bytů
paní JUDr. Jana Zemánková: měl by tam být někdo z obecního úřadu, nějaký
stavař, který pozná co tam být musí a nemusí a měl by tam být někdo z bytové
komise
pan Ing. Václav Kadlec musí být nějaký seznam co tam bylo a má být
pan starosta Václav Petrásek slyšeli jste návrh, obecní úřad, stavař, bytová komise
pan starosta Václav Petrásek za obecní úřad tam půjdou obě dvě
paní JUDr. Jana Zemánková navrhla pan Ing. Václav Kadlec
pan starosta Václav Petrásek bude možná potřeba nejen právník, ale také i soudní
znalec
pan Jaroslav Procházka možná také Policie
paní Mgr. Marie Hamalová, ale i Milan Herůfek ví jak to tam vypadalo
pan starosta Václav Petrásek, ano pan Herůfek to zná velice dobře posuzoval tam
přístavbu
pan starosta Václav Petrásek: pan Milan Herůfek, pan Ing. Václav Kadlec, paní Ing.
Lenka Bukovská, slečna Lucie Procházková, paní Jana Hluchá zbytek zastupitelstva
bude připraven kdyby bylo potřeba na mobilních telefonech
paní Marie Vyhňáková kdy proběhne předávání bytů
pan starosta Václav Petrásek jak budou ty byty připraveny
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, kdo je pro, aby předávání a
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přebírání bytů provedla výše navržená komise
Hlasování: Schváleno jednohlasně 13 hlasy









pan Jaroslav Procházka jak zabránit tomu, aby pan Hoch neponičil zařízení bytu a
samotný byt
paní Mgr. Marie Hamalová, tomu se nezabrání
pan starosta Václav Petrásek slyšel jsem, že obdobný problém měli Hochovi se
sklepem Macháčů
pan Jaroslav Procházka, ano slyšel jsem to taky
paní Ing. Lenka Bukovská přednesla přidělení bytů viz. příloha
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, aby se byt č. 10 přidělil paní Janě
Hluché

Hlasování: Schváleno jednohlasně 13 hlasy







paní Ing. Lenka Bukovská informuje o tom, že o byt č. 9 má požádáno paní Petra
Húdeková, byt č. 9 byl nabídnut panu Janu Marešovi a tento ho z finančních
důvodů odmítl a požádal o přidělení bytu čp.79 tím, že po paní Petře Húdekové se
uvolní garsonka, další v pořadníku je pan Stanislav Bíza, pan Jan Mareš řekl, že si
počká až se uvolní byt čp. 79
pan ing. Václav Kadlec tak hlasujme
pan starosta Václav Petrásek hlasovat o všech najednou
pan Jaroslav Procházka ano ovšech najednou
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, že byt č. 9 se přiděluje paní Petře
Húdekové, byt č. 2 panu Stanislavu Bízovi, byt čp. 79 panu Janu Marešovi

Hlasování: Schváleno jednohlasně 13 hlasy













pan starosta Václav Petrásek navrhl vložení bodu 9g) odvod branců ročníku 1985 a
starší, pan starosta Václav Petrásek oslovil zastupitelstvo, zda má někdo zájem,
zastupovat obec při odvodním řízení
žádný zájemce se nepřihlásil, odvodu se zúčastní pan starosta Václav Petrásek
pan starosta Václav Petrásek vložil bod č. 9f) příprava rozpočtu na rok 2004, jaké
priority stanovíme v příštím roce, nechejte si to trošku projít hlavou a dejte mě své
návrhy
pan starosta Václav Petrásek vložil bod č. 9e) navrhněte termín konání společného
jednání finančního, kontrolního výboru a Rady obce
paní JUDr. Jana Zemánková v úterý 21. 10. 2003 v 19.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu
pan starosta Václav Petrásek vložil bod č. 9d) dotace z Programu obnovy venkova,
pan starosta Václav Petrásek informoval zastupitelstvo o tom, že podal žádost na
Městský úřad Hustopeče – odbor regionálního rozvoje o dotaci na opravu chodníků
pan starosta Václav Petrásek vložil bod č. 9a) zpráva o kontrole na OSSZ
v Břeclavi a seznámil s výsledky kontroly zastupitelstvo

8. Příspěvek pro Centrum rané péče
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přednesl pan starosta Václav Petrásek
paní Marie Vyhňáková navrhla 10 000,--Kč
paní JUDr. Jana Zemánková navrhla 6 000,--Kč
pan starosta Václav Petrásek žádají nás o 6 000,--Kč
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o tom, abychom v letošním roce přispěli
6 000,--Kč

Hlasování: Schváleno jednohlasně 13 hlasy



pan starosta Václav Petrásek navrhuje vložení bodu 9b) schválení členů rady školy
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o návrhu paní ředitelky

Hlasování: Schváleno jednohlasně 13 hlasy

































paní Ing. Lenka Bukovská navrhuje vložení bodu 9c) dostavba šaten TJ Sokol
Bořetice
přednesl pan Milan Herůfek, vysvětluje, že firma JS Abacus Šitbořice, by
pokračovala se stavbou a splatnost faktury by byla až by měla obec peníze třeba
v červnu 2004, informuje o tom, že pan Mirek Náležinský dal návrh na elektrifikaci
a plyn by udělala firma pana Jaroslava Gazdy a i zdravotechniku,
paní JUDr. Jana Zemánková, když se rozhodneme to dostavět musí se to dát do
rozpočtu
pan Václav Surman jaké firmy byly ještě osloveny
pan Ing. Václav Kadlec to je nad rámec elektřina, plyn, zdravotechnika a kolik
říkáš, že to bude stát 600 000,--Kč
pan Milan Herůfek vysvětluje, že k dnešnímu dni je prostavěno 1 600 000,--Kč a
ušetřeno cca 200 000,--Kč
pan Milan Herůfek bude ještě jedna faktura a hrubá stavba šaten bude stát
pan Milan Herůfek spodení část topení na stavbě bude stát cca 285 000,--Kč
pan Ing. Jaroslav Grůza jaké tam bude topení
pan Milan Herůfek plyn
pan Ing. Jaroslav Grůza tak to budeme v zimě topit pánu Bohu do oken
paní Mgr. Marie Hamalová, ale Jaro to je potřeba jinak to promrzne
pan Ing. Jaroslav Grůza jak promrzne tak tam dáme třeba karmy
jak my budeme topit říká paní Ing. Lenka Bukovská
pan Ing. Jaroslav Grůza vždyť je to obecní
paní JUDr. Jana Zemánková snad budou ubytovnu pronajímat a budou z ní mít
příjem
pan starosta Václav Petrásek než to dostavíme tak už tady bude hodně ubytoven
pan Václav Surman když už se o tom tak jedná tak by se měl oslavit někdo, kdo to
bude mít na starosti a ten by se na tom podílet i finančně
paní Ing. Lenka Bukovská proč by si to měl brát někdo do nájmu vždyť je to TJ
Sokolu
pan starosta Václav Petrásek nechme mluvit pana Herůfka
pan Milan Herůfek přízemí včetně elektifikace, topení a zdravotechniky bude stát 1
737 000,--Kč včetně DPH
pan Ing. Václav Kadlec tak to bude asi tak kolem 3 a půl miliónu
pan Milan Herůfek 1 800 000,--Kč jsou přípojky bez podkroví, podkroví bude stát
cca 1 600 000,--Kč
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pan Ing. Václav Kadlec ať se to topení, zdravotechnika, elektrizace zadá více
firmám
pan Milan Hreůfek může se to zadat více firmám
pan starosta Václav Petrásek je tady návrh pana Kadlece oslovit více firem
pan Václav Surman jsou odborníci, kteří navrhnou jaký způsob vytápění je zde
vyhovující
pan Ing. Pavel Odstrčil, když tu bude deset odborníků tak každý bude tvrdit, že ten
jeho návrh je nejlepší
pan Václav Surman řekni kolik bude stát roční provoz šaten
pan Ing. Jaroslav Grůza to se musí spočítat
paní Mgr. Marie Hamalová rozhodli jsme se postavit šatny tak teď musíme najít
řešení jak je nejvýhodněji dostavět a ne hned pana Herůfka napadat
pan Milan Herůfek to přece nejde říct kolik bude stát roční provoz šaten, na stavbu
jste měli předložený rozpočet
pan Václav Surman nikdy jsi mě to neřekl i když jsem se Tě ptal několikrát
pan Milan Herůfek jakto, že ne projekt leží od roku 2001 na obci a mohli jste do
něho kdykoliv nahlédnout
pan Václav Surman nechme to již být a bavme se o tom kolik peněz vyčleníme
z rozpočtu příští rok na stavbu šaten
pan starosta Václav Petrásek je tu návrh pana Kadlece, abychom oslovili další 2
firmy, které zpracují návrh na topení, elektrizaci, zdravotechniku
pan Milan Herůfek já vám dám projekt na topení a dejte to komu chcete
pan starosta Václav Petrásek máte někdo nějaké tipy komu by se to dalo
pan Ing. Jaroslav Grůza já bych měl
pan starosta Václav Petrásek podklady poskytne pan Herůfek a my oslovíme firmy
pan Ing. Jaroslav Grůza a pan Václav Surman dodají jména firem
paní JUDr. Jana Zemánková bavme se o tom, zda budeme příští rok pokračovat a
dáme do rozpočtu 1 700 000,--Kč
pan starosta Václav Petrásek já si myslím, že když jsme se již jednou rozhodli, že
postavíme šatny, že by se měly dodělat
paní JUDr. Jana Zemánková bavili jsme se o tom, že pan starosta má rozjednanou
dotaci na šatny
pan starosta Václav Petrásek ano co kdyby se to podařilo a získali jsme dotaci
pan Milan Herůfek ta dotace by se žádala na dostavbu podkroví
pan starosta Václav Petrásek dávám hlasovat o tom, abychom počítali v rozpočtu
pro rok 2004 z částkou 1 750 000,--Kč na dostavbu šaten

Hlasování: SCHVÁLENO 12 hlasy
ZDRŽEL SE 1 pan Ing. Jaroslav Grůza
6. Rozpočtová opatření


pan starosta Václav Petrásek – rozpočtová opatření jsme probrali již před začátkem
zastupitelstva viz. příloha

Hlasování: Schváleno jednohlasně 13 hlasy
7. Odprodej pozemků a rodinného domu čp. 190
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pan starosta Václav Petrásek přednesl žádost pana Oldřicha Sadílka o odprodej
pozemku
paní JUDr. Jana Zemánková ještě jsme se nedozvěděli na co tento pozemek chce
využívat, každého protřípáme a ptáme se
pan starosta Václav Petrásek chce tam vybudovat parkoviště
paní JUDr. Jana Zemánková 50 m2 to je na parkoviště málo
pan Ing. Václav Kadlec hotel musí mít v plánech parkoviště
pan Milan Herůfek má tam plánované parkoviště
pan starosta Václav Petrásek chce ještě za silnicí
pan Ing. Václav Kadlec z hlediska bezpečnosti to není to nejlepší místo
pan Milan Herůfek to mu ani nepovolí, protože by tam musel vybudovat nájezd
pan Jaroslav Procházka já nevím, jak to chce
pan starosta Václav Petrásek rada to odsouhlasila a teď to dává zastupitelstvu
k Vašemu rozhodnutí
paní JUDr. Jana Zemánková jak máme hlasovat, když nevíme na co to chce
pan Jaroslav Procházka to už je jedno na co to chce, nechce to na parkoviště,
zkupuje tam okolní pozemky
paní JUDr. Jana Zemánková tak až bude mít koupeny všechny pozemky tak se o
tom bavme potom
pan Ing. Václav Kadlec já navrhuji abychom počkali
pan starosta Václav Petrásek prosím hlasujme o prodeji pozemku pana Oldřicha
Sadílka
pan Ing. Václav Kadlec budeme hlasovat tajně
paní JUDr. Jana Zemánková hlasujme veřejně
pan starosta Václav Petrásek dává hlasovat o hlasování veřejném

Hlasování: Schváleno 11 hlasy
ZDRŽELI se 2 paní Mgr. Marie Hamalová, pan Ing. Václav Kadlec


pan starosta Václav Petrásek dávám hlasovat o prodeji pozemku p.č. 2498/6 o
výměře 173 m2 panu Oldřichovi Sadílkovi

Hlasování: ANO pan starosta Václav Petrásek, paní Marie Vyhňáková, pan Václav
Surman, pan Ing. Jaroslav Grůza, pan Jaroslav Procházka
NE paní JUDr. Jana Zemánková, pan Ing. Václav Kadlec, pan Ing. Pavel Odstrčil,
paní Mgr. Marie Hamalová, pan Miroslav Grůza
ZDRŽELI se paní Jana Grégrová, paní Ing. Lenka Bukovská, pan Milan Herůfek





nic se neschválilo nebyla nadpoloviční většina hlasů
pan Ing. Václav Kadlec ať si ujasní co tam bude a pak si dá znovu žádost
pan Jaroslav Procházka, ale to je jedno jestli mu to někdo povolí
pan starosta Václav Petrásek přišly další dvě žádosti na prodej pozemků jedna je od
pana Jana Újezdského čp. 362 p.č. 347/3 o výměře 25 m2 pod svou lisovnou
v Minářích, kdo jste proto, abychom vyvěsili záměr o prodej pozemku p.č. 347/3

Hlasování: Schváleno jednohlasně 13 hlasy
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pan starosta Václav Petrásek druhá žádost je od Libora Škrance čp. 488 má zájem o
koupi sklepu tzv. “Parolkovo” a uličky mezi domkem čp. 190 “Báňovo” a tímto
sklepem
pan starosta Václav Petrásek informuje o záměru koupě domku čp. 204 na
etnografické muzeum a propojit tento sklep a udělat vinařskou expozici
paní JUDr. Jana Zemánková navrhuje neprodávat sklep, ale pouze pronajmout panu
Škrancovi na místo pana Jurase a tím celý prostor uzavřít
pan starosta Václav Petrásek musíme se podívat na smlouvu mezi panem Jurasem
paní JUDr. Jana Zemánková nevyvěšovat odložit na příští jednání
pan starosta Václav Petrásek dostáváme se k prodeji čp. 190 – pan starosta
informuje o tom, že pan Kuchyňka odhadl domek na 136 570,--Kč
paní JUDr. Jana Zemánková odhadce je moc pomalý trvalo mu to 2 měsíce
pan Ing. Jaroslav Grůza mělo by se napsat Liborovi jestli to za tu cenu chce
pan starosta Václav Petrásek úkol oslovit pana Škrance

10. Rozprava a různé













pan starosta Václav Petrásek máte ještě někdo do rozpravy
paní JUDr. Jana Zemánková já bych jenom informovala o konání prvního
veřejného úředního dne členů Zastupitelů obce. A vyzvala jsem v minulém jednání
členy zastupitelstva, aby se přihlásili kdo by měl zájem přijít na další úřední den.
Nepřihlásil se nikdo. Mám připomínky od občanů, ale nechám to na příští jednání
zastupitelstva. Jinak v úterý tam budu opět já.
pan starosta Václav Petrásek máte ještě někdo něco
pan Ing. Václav Kadlec měla by se sundat mája nebo to na někoho spadne
pan starosta Václav Petrásek bezpečnější je když stojí jakmile ji sundáme tak nám ji
někdo rozřeže máte ještě někdo něco
paní Blažena Škrancová domek čp. 190 bude to vyřešeno do vánoc, aby se stihlo
udělat topení a opravy
pan starosta Václav Petrásek zítra přivezu znalecký posudek a budeme pokračovat
dále jestli bude mít zájem pan Škranc ten domek koupit
paní Blažena Škrancová zájem má to víte, že ano už nejméně 10 let

10. Závěr jednání


pan starosta Václav Petrásek ukončil jednání ve 22.36 hodin.
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Václav Petrásek, starosta obce………………………………..

Mgr. Marie Hamalová, ověřovatelka zápisu………………….

Jaroslav Procházka, ověřovatel zápisu……………………….

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