Zápis č. 1/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 15.2.2021
v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu
Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přítomno bylo sedm členů zastupitelstva
obce, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem v prezenční listině, která je přílohou tohoto
zápisu. Na základě účasti sedmi členů zastupitelstva prohlásil zastupitelstvo za
usnášeníschopné.
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního
úřadu v Banticích a na internetových stránkách www.bantice.cz a to nejméně sedm dní přede
dnem konání zasedání.
1. Starosta navrhl ověřovateli zápisu všechny přítomné členy zastupitelstva obce. Nebyly
vzneseny jiné návrhy. Následně dal o návrhu hlasovat.
Hlasování:
pro
7 členů
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu všechny přítomné členy zastupitelstva.
Dále navrhl zapisovatelem xxx. Nebyly vzneseny jiné návrhy. Následně dal o návrhu hlasovat.
Hlasování:
pro
7 členů
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou xxx.
2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, který všichni členové obdrželi v pozvánce.
Starosta obce vznesl návrh, aby byl doplněn program o tyto body:
- projednání návrhu na nákup nového sekacího traktoru
- schválení ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku 102/1
Dále podal návrh, aby každý bod programu, byl projednán jednotlivě a také, aby schvalování
každého bodu programu probíhalo zvlášť. Starosta dal hlasovat o návrhu programu jednání.
Hlasování:
pro
7 členů
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání.
Program jednání:
1) Schválení rozpočtového výhledu na rok 2022 - 2023
2) Projednání rozpočtového opatření č.10
3) Schválení návrhu kupní smlouvy na pozemky parc.č. 359/12 a 359/13 v k.ú. Bantice
4) Zpráva inventarizační komise k inventarizaci majetku za rok 2020
5) Schválení výsledků výběrového řízení na vypracování projektové dokumentace na stavbu
„Kulturní dům Bantice“
6) Schválení návrhu darovací smlouvy na pozemky parc.č. 299/2, 299/3, 299/4, 299/5, 299/6
v k.ú. Bantice
7) Schválení darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 162 v k.ú. Bantice
8) Projednání žádosti na umístění stavby na parc.č. 327/34 v k.ú. Bantice
9) Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu veřejného osvětlení z programu PRV
Jihomoravského kraje
10) Projednání žádosti občanů na odkup pozemků
11) Schválení nákupu popelnic na bioodpad
12) Schválení návrhu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemek parc.č. GP 5070 v k.ú. Bantice v rámci stavby „Rekonstrukce veřejného vodovodu“
13) Projednání návrhu na nákup nového sekacího traktoru
14) Schválení ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku 102/1
1. Na jednání byl předložen návrh rozpočtového výhledu na rok 2022 a 2023. O předložené
návrhu bylo hlasováno.

Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2022 a 2023.
2. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 10/2020, kterým se schválený rozpočet
změní takto: ve výdajích se zvýší o 75.300,- Kč a ve financování se zvýší o 75.300,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2020.
3. Na jednání byl předložen návrh kupní smlouvy na odkup pozemků parc.č. 359/12 a 359/13
o celkové výměře 85 m2 v k.ú. Bantice. Cena za odkup pozemků byla stanovena ve výši 850
Kč za všechny pozemky. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na odkup pozemků parc.č. 359/12 a 359/13
v k.ú. Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
4. Na jednání byla předložena zpráva inventarizační komise k inventarizaci majetku za rok
2020.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu inventarizační komise k inventarizaci majetku
za rok 2020.
5. Na jednání byl předložen návrh vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na
vypracování projektové dokumentace na stavbu „Kulturní dům Bantice“. Byly předloženy
celkově tři nabídky. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka firmy Atelier WIK
s.r.o., Rosického nám. 6, Brno v celkové výši 497.000,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu
bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh vyhodnocení předložených nabídek výběrového
řízení na vypracování projektové dokumentace na stavbu „Kulturní dům Bantice“.
6. Na jednání byl předložen návrh darovací smlouvy na pozemky parc.č. 299/2, 299/3, 299/4,
299/5 a 299/6 o celkové výměře 506 m2 v k.ú. Bantice dle geometrického plánu č. 391243/2018 s Jihomoravským krajem. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy na pozemky parc.č. 299/2, 299/3,
299/4, 299/5 a 299/6 v k.ú. Bantice dle geometrického plánu č. 391-243/2018
s Jihomoravským krajem a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy.
7. Na jednání byl předložen návrh darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 162 v k.ú. Bantice.
Tento bod byl z jednání zastupitelstva stažen, protože nedojde k převodu části tohoto pozemku.
8. Na jednání byla předložena žádost o umístění stavby plechové boudy na parc.č. 327/34 v k.ú.
Bantice. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 0
proti 7
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost o umístění stavby plechové boudy na parc.č.
327/34 v k.ú. Bantice.
9. Na jednání byl předložen návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z programu podpory
rozvoje venkova JMK 2021 na výstavbu veřejného osvětlení z programu PRV Jihomoravského

kraje. Jedná se o prodloužení veřejného osvětlení směrem na Práče. O předloženém návrhu bylo
hlasováno.
Hlasování:
pro7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z programu
podpory rozvoje venkova JMK 2020 na výstavbu veřejného osvětlení.
10. Na jednání byly předloženy žádosti občanů o odkup pozemků. Jedná se odkup části
pozemku parc.č. 125/1 (manželé xxx), část pozemku 414/1, část 85/1, část 94/2 (xxx), pozemek
parc.č. 94/3 a 85/2 (xxx), pozemek parc.č. 94/4 a část 85/3 (xxx), pozemek část 94/5 a část 85/4
(xxx), pozemek část 52/1 (manželé xxx). O jednotlivých žádostech bylo hlasováno.
Hlasování o části pozemku parc.č. 125/1
pro 0
proti 7
zdržel se 0
Hlasování o části pozemku 414/1, část 85/1, část 94/2 pro 7
proti 0
zdržel se 0
Hlasování o pozemku parc.č. 94/3 a 85/2
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Hlasování o pozemku parc.č. 94/4 a část 85/3
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Hlasování o části pozemku 94/5 a část 85/4
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce neschvaluje odkup části pozemku parc.č. 125/1.
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části pozemku 414/1, část 85/1, část 94/2, 94/3, 85/2,
94/4, část 85/3, část 94/5 a část 85/4.
Žádost o odkup části pozemku parc.č. 52/1 bude projednána po upřesnění přesného zaměření
pozemku.
11. Na jednání byl předložen návrh na nákup popelnic na bioodpad. Při realizaci dotačního
titulu na dodání popelnic do domácností bylo zjištěno, že celkový počet dodaných nádob na
bioodpad nepokryl zájem občanů o tyto popelnice. Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem
popelnic na bioodpad pro tyto účely. Celkový počet dodaných popelnic bude určen na základě
poptávky mezi občany.
12. Na jednání byl předložen návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemek parc.č. GP 5070 v k.ú. Bantice v rámci stavby „Rekonstrukce veřejného
vodovodu“ se Státním pozemkovým úřadem. O předloženém návrhu bylo hlasováno.

Hlasování:
pro7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemek parc.č. GP 5070 v k.ú. Bantice v rámci stavby „Rekonstrukce veřejného
vodovodu“ se Státním pozemkovým úřadem.

13. Na jednání byl předložen návrh na nákup nového sekacího traktoru. Zastupitelstvo vyslovilo
s nákupem souhlas a do dalšího zastupitelstva bude předložena nabídka na dodání sekacího
traktoru včetně sněhové radlice a zametacího kartáče.
14. Na jednání byla předložena žádost na ukončení nájemního vztahu na bytovou jednotku č.
102/1 k 31.3.2021 se stávajícím nájemníkem. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost na ukončení nájemního vztahu na bytovou jednotku
102/1 k 31.3.2021.
Starosta konstatoval, že program dnešního jednání je již vyčerpán, nikdo se nehlásí o slovo,
poděkoval přítomným za účast a prohlásil jednání za ukončené.
Jednání ukončeno v 20.30 hod.

Zapsala: xxx
Zápis vypracován 23.2.2021

Usnesení č. 1/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 15.2.2021
Zastupitelstvo obce Bantice:
Schvaluje:
1) rozpočtový výhled na rok 2022 a 2023.
2) kupní smlouvu na odkup pozemků parc.č. 359/12 a 359/13 v k.ú. Bantice a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
3) návrh vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na vypracování
projektové dokumentace na stavbu „Kulturní dům Bantice“.
4) darovací smlouvy na pozemky parc.č. 299/2, 299/3, 299/4, 299/5 a 299/6 v k.ú.
Bantice dle geometrického plánu č. 391-243/2018 s Jihomoravským krajem a pověřuje starostu
obce k podpisu darovací smlouvy.
5) návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z programu podpory rozvoje venkova
JMK 2020 na výstavbu veřejného osvětlení.
6) odkup části pozemku 414/1, část 85/1, část 94/2, 94/3, 85/2, 94/4, část 85/3, část 94/5
a část 85/4.
7) návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č.
GP 5070 v k.ú. Bantice v rámci stavby „Rekonstrukce veřejného vodovodu“ se Státním pozemkovým
úřadem.

8) žádost na ukončení nájemního vztahu na bytovou jednotku 102/1 k 31.3.2021.

Neschvaluje:
1) žádost o umístění stavby plechové boudy na parc.č. 327/34 v k.ú. Bantice.
2) odkup části pozemku parc.č. 125/1.

Bere na vědomí:
1) rozpočtové opatření č. 10/2020.
2) zprávu inventarizační komise k inventarizaci majetku za rok 2020.

Starosta:

Místostarosta:

xxx

xxx

……………………………

…………………………….

