
Pozvánka na XI. veřejné zasedání   

Zastupitelstva obce Bořetice, které se uskuteční 

 ve čtvrtek 28. května 2020 
 

Začátek jednání je v 18:00 hodin 

Jednání svolává:  starosta obce pan František Petrásek 
 

Program jednání XI. veřejného zasedání 

 Zastupitelstva obce Bořetice,  

které se bude konat ve čtvrtek 28. května 2020 

Začátek zasedání je v 18:00 hodin 
 

1.   Zahájení jednání, kontrola prezence, 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 nebo částí  

      pozemků: 

      a) projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 5219, o výměře 

          764 m2, druh pozemku: orná půda, v k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      b) projednání zveřejnění záměru prodeje částí pozemku 4145, druh 

          pozemku: orná půda, v k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      c) projednání zveřejnění záměru prodeje pozemku 2584/66, o výměře  

         7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, v k.ú. Bořetice u Hustopečí 

8. Projednání a schválení prodeje pozemků nebo částí pozemků: 

      a) projednání prodeje pozemku p.č. 5258, o výměře 19 m2,  

          druh pozemku: ostatní plocha, v k.ú. Bořetice u Hustopečí 

      b) projednání prodeje pozemků dle geometrického 

          plánu č. 1252-187/2019 a to pozemek p.č. 133/188, o výměře 26 m2, druh 

          pozemku: ostatní plocha, v k.ú. Bořetice; pozemek p.č. st. 1220,  

          o výměře 82 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, v k.ú. Bořetice  

          u Hustopečí; p.č. st. 876/2, o výměře 22 m2, druh pozemku: zastavěná 

          plocha, v k.ú. Bořetice u Hustopečí; p.č. st. 1219, o výměře 7 m2, druh  

          pozemku: zastavěná plocha, k.ú. Bořetice u Hustopečí; p.č. 2584/98,  

          o výměře 55 m2, druh pozemku: zastavěná plocha, k.ú. Bořetice 

          u Hustopečí 

9. Projednání a schválení Smlouvy o pronájmu pozemků – pozemky pod  

    budovou zdravotním střediskem 

 

 



10. Projednání a schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci 

      veřejné zakázky s názvem „Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ 

11. Projednání a schválení účetní závěrky Obce Bořetice za rok 2019 

12. Projednání a schválení Závěrečného účtu Obce Bořetice za rok 2019 

13. Projednání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Bořetice: 

      Linka bezpečí, Praha 

14. Projednání Rozpočtového opatření č. 2/2020  

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 13. května 2020 

 

 

 

 

                                                                            František Petrásek, v.r. 

                                                                                         starosta   

   

Vyvěšeno na úřední desce dne:  13.5.2020 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:  

Sňato z úřední desky dne:  13.5.2020 

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

 

 
 


