
Pozvánka na II. veřejné zasedání  Zastupitelstva obce Bořetice, které 

se uskuteční ve středu  27. února 2019  
 

Začátek jednání je v 18:00 hodin, 

Jednání svolává:  starosta obce pan František Petrásek 
 

Program jednání II. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice,  

které se bude konat ve středu 27. února 2019 

Začátek zasedání je v 18:00  hodin. 
 

1.   Zahájení jednání, kontrola prezence, a  schválení programu jednání 

2.   Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 

3.   Zprávy z jednání Rady obce Bořetice od posledního zasedání a  

      informace rady 

4.   Kontrola plnění usnesení z posledního veřejného zasedání ZO 

5.   Zprávy z jednání výborů a komisí 

6.   Interpelace, náměty a žádosti členů Zastupitelstva obce Bořetice 

7. Projednání a schválení zveřejnění záměrů prodejů pozemků 

a) projednání a schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2933/10, k.ú. Bořetice  

    u Hustopečí 

8. Projednání a schválení prodeje pozemků: 

      a) projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 1494/130, druh pozemku: vinice,   

           o výměře 1 195 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      b) projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 133/1 a to něvě vzniklý pozemek  

           p.č. 133/182, druh pozemku: ostatní  plocha,  o výměře 78 m2, k.ú. Bořetice u  

           Hustopečí 

      c) projednání  a schválení prodeje části pozemku p.č. 133/13,  za domem 

          čp. 448 – nově vzniklý pozemek  p.č. 1214, o výměře  51 m2, druh pozemku:  

          zastavěná plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

       d) projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 133/13,  za domem  

          čp. 92,  - nově vzniklý pozemek p.č. 133/183, druh pozemku: ostatní plocha,  

          o výměře 109 m2, k.ú. Bořetice u Hustopečí 

       e) projednání a schválení prodeje části pozemku p.č. 133/13,  za domem  

          čp. 178 – a to nově vzniklý pozemek p. č. st. 1215, druh pozemku: zastavěná plocha,  

          o výměře 59 m2  k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      f) projednání a schválení prodeje pozemku p.č. 1986/62, druh pozemku orná půda,  

         o výměře 1216 m2 a pozemku p.č. 1986/118, druh pozemku orná půda, o výměře  

         517 m2, vše v k.ú. Bořetice u Hustopečí 

 9.   Projednání a schválení nového ceníku pro prodej půdy v k.ú. Bořetice u Hustopečí,  

        platnost od 1.3.2019 

10. Projednání a schválení prominutí uhrazení nedoplatku za provoz systému  

      shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  

       odpadů – nezletilé  dítě umístěné ústavním zařízení 

11.  Projednání a schválení vložení stavby vodovodu do majetku společnosti Vodovody a  

        kanalizace Břeclav, a.s., Břeclav 

12. Projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky Obce Bořetice č. 1/2019, kterou se  

      vydává Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 1/2018 O místním poplatku za provoz  

      systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  

      komunálních odpadů 

 

 



13.a) Projednání Rozpočtového opatření č. 8 Obce Bořetice, schváleného Radou obce  

     Bořetice dne 31.12.2019 

      b) Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1/2019 Obce Bořetice  

14. Projednání Inventarizace za rok 2018 

15. Další návrhy přednesené před nebo v průběhu jednání (§ 94 zákona č.  

      128/2000 Sb.,  v pozdějším znění 

16. Rozprava a různé 

17. Závěr jednání 

 

 
V Bořeticích 12. února 2019 

 

 

                                                                            František Petrásek, v.r. 

            otisk úředního razítka                                           starosta   

   

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 12.2.2019 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:  12.2.2019 

 

Sňato z úřední desky dne:  ………………. 

 

Sňato z elektronické úřední desky dne: ………………………… 

 

 

 

 
 

 


