Usnesení
ze X. Zasedání zastupitelstva Obce Bořetice konaného
dne 15. dubna 2008
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Ad 3) zprávu z jednání rady Obce Bořetice od posledního zasedání a
informace rady
Ad 6) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2007
Zastupitelstvo zvolilo:
Ad 2) Návrhovou komisi ve složení: Jan Hempl, Ing. Petr Machač
Ověřovatele zápisu: Václav Petrásek, Jana Procházková

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Ad 7) zveřejnění záměru prodeje pozemku – p.č. st. 895/3, p.č. 2983, p.č.
1154, 1156,1244, 1245, 1248,1249, zveřejnění záměru prodeje domu č.p.
165 na p.č. st. 608, pozemku st. 608, p.č. 2934/5
Ad 8) schvaluje odkoupení domu čp. 204 na pozemku p.č. st. 124/2,
pozemek p.č. st. 124/2, k.ú. Bořetice, od pana Jana Zedníčka, bytem
Gorkého 18, Pezinok za cenu 140.000,-- dle znaleckého posudku
Ad 9) vykoupení pozemku p.č.133/16, o výměře 915 m2, k.ú. Bořetice,
trať „Tálky“ na přípravu výstavby větrného mlýna za cenu dle znaleckého
posudku.
Ad 10) vykoupení pozemků p.č. 2677/1, o výměře 840 m2, a p.č. 2677/2, o
výměře 840 m2, vedle „Rasovny“ na propojení cyklostezky – za cenu dle
znaleckého posudku.

Ad 12) smlouvu o bezplatném převodu audio zařízení panu Liboru Sadílkovi
bez připomínek. Kapela odehraje každý rok 2 hodiny na besedě s nejstaršími
občany, dle smlouvy.
Ad 14) výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 340,-- Kč
členům rady 1.420,--Kč předsedům komisí a výborů 1.110,-- Kč,
místostarostovi 11.000,-- Kč s platností od 1.4.2008.
Ad 15) stav pracovníků na VPP v počtu 4 pracovníci na celý úvazek a 1
pracovník na půl úvazku.
Ad 16) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK ve výši 300.000,- na
akci „Přístavba mateřské školy v obci Bořetice“
Ad 17) úhradu pravidelného ročního příspěvku sdružení Modré hory ve výši
5.700,-- Kč.
Ad 18) rozpočtový výhled Obce Bořetice 2008 – 2010 – viz. příloha
Ad 19) rozpočtové opatření 1/2008 včetně doplňku dle návrhu Lucie
Procházkové, zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové částce 53.000,--Kč
– viz. příloha
19. a) Úhradu nemocničního poplatku za novorozence, který se narodí matce
trvalé přihlášené v obci Bořetice a to po celou dobu pobytu v nemocnici.
19. b) Poskytnutí půjčky Rybářskému sdružení Bořetice ve výši Kč 25.000
za stejných podmínek jako v roce 2007
Václav Surman, starosta

…………………………

JUDr. Jana Zemánková, místostarosta

…………………………

Ing. Petr Machač, člen návrhová komise

…………………………

Jan Hempl, člen návrhové komise

………………………….

