
Souhrn přijatých usnesení z veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Bořitov, konaného dne 12.12.2022 

 
 
 
 

1. ZO schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce. 
2. ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Aleše Pachlopníka a Ing. Dagmar 

Burgerovou.  
3. ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Tomáš Včelař a Ing. Hana 

Šejnohová.  
4. ZO schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Bořitov, náměstí U Václava 11, 

679 21 Bořitov, IČ: 00279960, zastoupenou Antonínem Fojtem, starostou 
obce a manželi Dávidem a Mgr. Ivanou Crhákovými, oba bytem náměstí U 
Václava 48, 679 21 Bořitov. 

5. ZO schvaluje pro účely směny pozemků s p. Lukášem Majerem cenu 
pozemku p.č. 2913/18 ve vlastnictví obce Bořitov ve výši 1.288.750,- Kč. 

6. ZO schvaluje adresný záměr na směnu pozemku p.č. 2925/9, orná půda o 
výměře 1.031 m2 v k.ú. Bořitov ve vlastnictví p. Lukáše Majera a pozemku p.č. 
2913/18 o výměře 1.002 m2, v k.ú. Bořitov ve vlastnictví obce Bořitov a jeho 
zveřejnění na úřední desce a tímto zveřejněním pověřuje starostu obce. 

7. ZO schvaluje Pravidla prodeje stavebních parcel v lokalitě K Vodárně III. za 
pevně stanovenou cenu 2.541,- Kč/m2 včetně DPH. 

8. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí darovací smlouvě a Smlouvě o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti mezi Obcí Bořitov, náměstí U Václava 11, 679 
21 Bořitov, IČ: 00279960, zastoupenou Antonínem Fojtem, Svazkem obcí 
vodovod Marek, Horní náměstí 157, 679 71 Lysice, IČ: 09153012, zastoupený 
Mgr. Pavlem Dvořáčkem, předsedou Svazku a Mgr. Lenkou Růžičkovou, 
místopředsedkyní Svazku a Svazkem vodovodů a kanalizací měst a obcí, 17. 
listopadu 138/14, 680 01 Boskovice, zastoupeným Mgr. Ivo Polákem, 
předsedou představenstva. 

9. ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022 o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodářství. 

10. ZO schvaluje výši místních poplatků na rok 2023. 
11. ZO schvaluje Rozpočet obce Bořitov na rok 2023 včetně příjmů a výdajů 

sociálního fondu a schváleného rozpočtu a očekávaného plnění rozpočtu na 
rok 2022, včetně příspěvku na stravování pro uvolněné členy zastupitelstva. 

12. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2023 Obec-TJ Sokol Bořitov, z.s. 
13. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2023 Obec-Římskokatolická farnost 

Bořitov. 
14. ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2023 Obec-Žijeme hrou, z.s. 
15. ZO schvaluje pořízení změny Územního plánu Bořitov týkající se rozšíření 

plochy technické infrastruktury – ČOV zkráceným způsobem dle ust. § 55b 
stavebního zákona a souhlasí s obsahem této změny uvedeným v příloze č.1 
tohoto usnesení. 

16. ZO schvaluje pořízení změny Územního plánu Bořitov týkající se uvedení do 
souladu Územního plánu Bořitov se Zásadami územního rozvoje 
Jihomoravského kraje zkráceným způsobem dle ust. § 55b stavebního zákona 
a souhlasí s obsahem této změny uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení. 



17. ZO schvaluje starostu obce Antonína Fojta pro spolupráci s pořizovatelem 
územní plánovací dokumentace obce. 

  
 
 
 
V Bořitově, dne 12.12.2022 

 


