Zápis č. 3/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 8.6.2020
v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu (pro velkou účast bylo zasedání přesunuto do
sálu kulturního domu)
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 petice občanů
- projednání stížnosti
- projednání žádosti na úpravu bytu č. 102/3
- schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na stavbu „Novostavba chodníku,
stezky obce Bantice a zatrubnění dešťové struhy“
xxx vznesl návrh, aby byl doplněn program o tento bod:
- schválení poskytnutí dotace na provedení záchytné nádrže pro dešťovou vodu
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 návrhu smlouvy o spolupráci při přípravě stavby „Silnice I/53 Znojmo Lechovice“
2) Seznámení s dokončenou studií na stavbu nového kulturního domu a předloženou nabídkou
na zpracování projektové dokumentace
3) Seznámení s návrhem trasy výměny vodovodu a její odsouhlasení
4) Schválení návrhu kupní smlouvy na pozemek 216/4 a 228/41 v k.ú. Bantice
5) Schválení návrhu kupní smlouvy na pozemek parc.č. 359/14
6) Schválení rozdělení pozemku parc.č. 188/1 v k.ú. Bantice pro zástavbu RD
7) Schválení rozdělení pozemku parc.č. GP 5435 v k.ú. Bantice pro zástavbu RD
8) Projednání programu dětského dne
9) Projednání rozpočtového opatření č. 1/2020
10) Projednání petice občanů
11) Projednání stížnosti

12) projednání žádosti na úpravu bytu č. 102/3
13) schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na stavbu „Novostavba chodníku,
stezky obce Bantice a zatrubnění dešťové struhy“
14) schválení poskytnutí dotace na provedení záchytné nádrže pro dešťovou vodu
1. Na jednání zastupitelstva obce byl předložen návrh smlouvy o spolupráci při přípravě
stavby „Silnice I/53 Znojmo - Lechovice“. Jedná se o smlouvu, která zaručuje prověření
možnosti výstavby kruhového objezdu místo plánované průsečné křižovatky. Starosta obce
navrhl, aby smlouva byla doplněna o termíny v rámci smlouvy. Jedná se o stanovení termínu
v čl. II bod a) - 31.12.2020 a posunutí termínu v čl. II bod e) - 31.12.2020. Po projednání
těchto připomínek bude smlouva předložena opět ke schválení. Starosta obce se dále zúčastní
zastupitelstva Obce Práče dne 11.6.2020, kde projedná schválení smlouvy se zastupiteli obce.
2. Na jednání byla předložena architektonická studie na stavbu nového kulturního domu,
kterou vypracoval společnost ATELIER WIK, s.r.o. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje architektonickou studii na stavbu nového kulturního
domu.
3. Na jednání byla předložena trasa vedení vodovodu na obnovu stávajícího řadu od vodárny
po vodojem a od vodojemu po napojení u rodinného domu č.p. 84. O předloženém návrhu
bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje trasu vedení vodovodu na obnovu stávajícího řadu od
vodárny po vodojem a od vodojemu po napojení u rodinného domu č.p. 84.
4. Na jednání byl předložen návrh kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 216/4 a 228/41
v k.ú. Bantice. Záměr prodeje pozemku parc.č. 216/4 a 228/41 byl schválen zastupitelstvem
obce dne 22.4.2020 pod číslem zápisu 2/2020. Cena za prodej pozemku byla stanovena ve
výši 50 Kč/m2 bez DPH za pozemek parc.č. 228/41 a 250 Kč/m2 bez DPH za pozemek parc.č.
216/4. Celková cena za prodej pozemků parc.č. 216/4 a 22/41 je 129.800,- Kč bez DPH. O
předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků parc.č. 216/4 a 228/41
v k.ú. Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
5. Na jednání byl předložen návrh kupní smlouvy na odkup pozemku parc.č. 359/14 v k.ú.
Bantice. Cena za odkup pozemku byla stanovena ve výši 10 Kč/m2 za pozemek parc.č.
359/14. Celková cena za odkup pozemku parc.č. 359/14 je 570,- Kč. O předloženém návrhu
bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na odkup pozemku parc.č. 359/14 v k.ú.
Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
6. Na jednání byl předložen návrh na rozdělení pozemku parc.č. 188/1 v k.ú. Bantice pro
zástavbu RD. Na pozemku bylo navrženo umístění dvou RD. Pro rozdělení pozemku bude

předložen návrh na provedení zastavovací studie, které zastupitelé mohou předložit na dalším
zastupitelstvu. Dále budou stanoveny podmínky pro umístění jednotlivých rodinných domů.
7. Na jednání byl předložen návrh na rozdělení pozemku parc.č. GP 5435 v k.ú. Bantice pro
zástavbu RD. Byly předloženy varianty pro umístění tří RD a čtyř RD. Po diskuzi
k uvedenému rozdělení, byl tento bod z projednání stažen.
8. Na jednání byl předložen program dětského dne, který proběhne 13.6.2020. Pro děti budou
připraveny atrakce a je zajištěna přítomnost hasičů z Prosiměřic.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí program dětského dne.
9. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2020, kterým se schválený rozpočet
změní takto: ve výdajích se zvýší o 135.000,- Kč a financování se zvýší o 135.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020.
10. Na jednání byla předložena petice občanů, která se týkala chování občanky xxx. Starosta
obce konstatoval, že v uvedené věci obec nemá žádné pravomoci a nemůže v tomto ohledu
činit žádné kroky. Pokud dochází k takovému jednání ze strany xxx, je příslušným orgánem
pro řešení situace Policie ČR.
11. Na jednání byla předložena stížnost xxx na volně pobíhajícího psa a neprůjezdnost ulice.
Starosta obce provedl pohovor s majitelkou psa. Neprůjezdnost ulice nebyla zjištěna a pokud
k tomuto dochází, je příslušným orgánem pro řešení situace Policie ČR.
12. Na jednání byla předložena žádost xxx na provedení rekonstrukce v bytové jednotce 102/3
v bytovém domě. Jedná se provedení sprchového koutu. Žadatelka provede veškeré práce na
svoje náklady. O předložené návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost xxx na provedení rekonstrukce v bytové jednotce
102/3.
13. Na jednání byl předložen návrh zadávací dokumentace na provedení výběrového řízení na
akci „Novostavba chodníku, stezky obce Bantice a zatrubnění dešťové struhy“ včetně
seznamu oslovených firem. Oslovenými firmami budou COLAS CZ a.s., VHS plus spol. s r.o.
Znojmo, STRABAG a.s., Swietelsky stavební s.r.o., Miloš Ryšavý, stavební a obchodní
firma, s.r.o., Dopravní stavby Smrčka s.r.o.. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zadávací dokumentace na provedení výběrového
řízení na akci „Novostavba chodníku, stezky obce Bantice a zatrubnění dešťové struhy“
včetně seznamu oslovených firem.
K uvedenému bodu xxx navrhuje, aby se provedení této stavby v současnosti nezahajovalo
z důvodu úsporných opatření s ohledem na propad příjmů obce kvůli ekonomickému poklesu
spojeného s COVID - 19.
14. Na jednání byl předložen návrh na poskytnutí dotace občanům z prostředků Obce Bantice
na vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu. Obec Bantice by poskytovala 20% na
náklady spojené s pořízením a provedením retenční nádrže. O předloženém návrhu bylo
hlasováno.

Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace občanům z prostředků Obce Bantice na
vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu ve výší 20% na náklady spojené
s pořízením a provedením retenční nádrže.
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 ve 21.00 hod.
Zapsala: xxx
Zápis vypracován 14.6.2020

Usnesení č. 3/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 8.6.2020
Zastupitelstvo obce Bantice:
Schvaluje:
1) architektonickou studii na stavbu nového kulturního domu.

2) trasu vedení vodovodu na obnovu stávajícího řadu od vodárny po vodojem a od
vodojemu po napojení u rodinného domu č.p. 84.
3) kupní smlouvu na prodej pozemků parc.č. 216/4 a 228/41 v k.ú. Bantice a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
4) kupní smlouvu na odkup pozemku parc.č. 359/14 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy.
5) žádost xxx na provedení rekonstrukce v bytové jednotce 102/3.
6) návrh zadávací dokumentace na provedení výběrového řízení na akci „Novostavba
chodníku, stezky obce Bantice a zatrubnění dešťové struhy“ včetně seznamu oslovených
firem.
7) poskytnutí dotace občanům z prostředků Obce Bantice na vybudování retenční
nádrže na dešťovou vodu ve výší 20% na náklady spojené s pořízením a provedením retenční
nádrže.
Bere na vědomí:
1) program dětského dne.
2) rozpočtové opatření č. 1/2020.

Starosta:

Místostarosta:

xxx

xxx

……………………………

…………………………….

