Zápis
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Božetice konaného dne 29.

6.2o2tod 18.00 hod.

v budově obecního úřadu v Božeticích.

Přítomno

6 členůzastupitelstva

Omluveni:

1,

Přítomno:

2 občané

Zapisovatel:

lng. Zdeněk Pavlík

Ověřovatelé zápisu:

lng. Jaromír Bareš, Karet Beňedikt

Program jednání

1,. Zahájení

2.

Směna a v,ýkup pozemku v k.ú. Božetice
Program rozvoje obce Božetice pro 2O2L-2027

3.
4. Závěrečný účetobce
5.
6.
7.

ad

1)

za rok 2o2o, účetnízávěrka obce k 37.72.2020
účetní závěrka MŠgožetic e k 3I.L2.2O2O

Rozpočtová opatřeníobce 2021
Diskuse
Závér

Jednání zahájil starosta obce František Horek, přivítal přítomné a seznámilje
s Programem jednánÍ. ČlenovéZastupitelstva obce neměli připomínky k programu

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad

2)

Směna a výkup pozemku v k.ú. Božetice
zastupitelstvo obce projednalo směnu a výkup pozemků, za účelemnápravy
vlastnictví pozemků pod místníkomunikací.
Usnesení Č. 3/01a12021- Zastupitelstvo obce Božetice schvaluje koupi nově
vytvořeného pozemku parc. č. 1t42/2o výměře 19 m2, který byl oddělen
geometrickým Plánem Č. 378-82l2O2L z pozemku parc. č. 1,L42 ve vlastnictví

Radka a
Věry Fučíkových,za cenu 50 Kč/l m2, tj. celkem kupní cena 950 Kč, vše v k. ú.
Božetice.
Usn

í č.3/o1b/2021,_

Zastupitelstvo obce Božetice schvaluje směnu nově
vYtvořených pozemkŮ dle geometrického plánu č.378-82/2021 mezi obcí Božetice a
1,

Milošem Pokorným, když Obec Božetice nabyde do svého vlastnictvídíl b o výměře
55 m2 oddělený z pozemku parc. č. L156/2, díl c o výměře 50 m2 oddělený z pozemku
2
parc. č. L126l53 a díl d o rnýměře 302 m oddělený z pozemku parc. č. LL41,-celkem
výměra dílůb,c,d je 4O7 m'. Miloš Pokorný nabyde směnou do vlastniďvídíl f o
výměře 820 m2 oddělený z pozemku parc. č. LL26l51. Protože rozdílrnýměr
směňovaných pozemků činí413 m2 ve prospěch M. Pokorného, zaplatí M. Pokorný na
vypořádánírnýměry směňovaných pozemků Obci Božetice částku 50 Kč/1 m2, tj.

celkem 20 650 Kč, vše v k. ú. Božetice
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se

ad 3)

Program rozvoje obce Božetice pro 2O2L-2027
pro podávánížádostí z POV kraje musí mít obec zpracovaný vlastní program rozvoje
obce, který je rozdělen do jednotlivých oblástí. Přítomní byli s programem seznámeni
Usnesení č. 3/02/2021 - Zastupitelstvo obce Božetice schvaluje zpracovaný Program
rozvoje obce Božetice pro 2O2L-2O27.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0zdržel se

ad

4)

7ávérečný účetobce za rok 2O2O, účetnízávěrkaobce k 3L.12.2O2O,
účetní závěrka tvlŠgožetic e k 31,.L2,2a2O

Účetní obce lng. Pavlík přítomné seznámil s výše uvedenými dokumenty obce a MŠ
Božetice.
Usnesení č. 3/03a/2021

- Zastupitelstvo obce schvaluje

bez výhrad ZávěreČný účet

- Zastupitelstvo obce schvaluje

bez výhrad účetnízávěrku

obce za rok 2020.
Usnesení č. 3/03b/202]_

obce k

31,.

L2.2O2O.

Usnesení č. 3/03c/2021 - Zastu pitelstvo obce schvaluje bez výhrad účetnízávěrku
ttnŠgožetice k 31. 12,2a2o.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0zdržel se

ad

5)

Rozpočtová opatření obce 2021

Účetníobce lng. Pavlík přítomné seznámil s rozpočtovými opatřeními obce 1-4 pro
rok2a21,.
Usnesení č.3/04/2O2L - Zastu pitelstvo obce schvaluje bez výhrad rozpočtová

opatřeníobce ]"-4 pro rok 2021,.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0zdržel se

ad

6)

Diskuse

-

starosta obce přítomné seznámil:
začátek rekonstrukce památníku padlým před OÚ začne v červenci 2021
2

přidělena dotace na výměnu oken v hasičskézbrojnici
poskytnutífinančního daru 30.00Q-z rozpočtu Svazku obcí Milevska pro obci
Hrušky na Břeclavsku

zamítnuta dotace na rekonstrukci vytápěnív MŠBožetice
probíhá oprava místníkomunikace u č.p.,42
diskuse o konánívítánínovýchobčánků obce v měsíci srpnu 2021

ad

7}

Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účastna jednánía zasedání
zastu pitelstva obce ukončil.

Ověřovatelé zápisu: lng. Jaromír Bareš

karel Benedikt

Horek
starosta obce

3

