Zápis č. 5/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 3.8.2020
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:
- schválení zadání změny územního plánu č.1
- schválení nabídky na provedení výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro společné
řízení na stavbu nového kulturního domu
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 kupní smlouvy na pozemek parc.č. 378/10 v k.ú. Bantice
2) Schválení návrhu veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Bantice
3) Schválení výsledků výběrového řízení na stavbu „Novostavba chodníku, stezky obce
Bantice a zatrubnění dešťové struhy“
4) Projednání programu posvícení 2020
5) Schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 188/1
6) Schválení nabídky na provedení virtuální prohlídky obce v rámci internetových stránek
obce
7) Schválení zadání změny územního plánu č.1
8) Schválení nabídky na provedení výběrového řízení na projektovou dokumentaci pro
společné řízení na stavbu nového kulturního domu
1. Na jednání byl předložen návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 378/10 v k.ú.
Bantice. Záměr prodeje pozemku parc.č. 378/10 byl schválen zastupitelstvem obce dne
22.4.2020 pod číslem zápisu 2/2020. Cena za prodej pozemku byla stanovena ve výši 100
Kč/m2 bez DPH za pozemek parc.č. 378/10. Celková cena za prodej pozemku parc.č. 378/10
je 2.000,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno.

Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 378/10 v k.ú.
Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
2. Na jednání byla předložena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub
Sokol Bantice ve výši 20.000,- Kč pro rok 2020 na provoz oddílu. O předloženém návrhu
bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel 0
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro fotbalový
klub Sokol Bantice ve výši 20.000,- Kč pro rok 2020 a pověřuje místostarostu k podpisu
smlouvy.
3. Na jednání byl předložen návrh vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na
akci „Novostavba chodníku, stezky obce Bantice a zatrubnění dešťové struhy“. Byly
předloženy celkově čtyři nabídky. Jako nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka
firmy Dopravní stavby Smrčka s r.o., 17. Listopadu 850/25, Znojmo v celkové výši
1.811.914,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 4
proti 3 (xxx, xxx, xxx) zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh vyhodnocení předložených nabídek výběrového
řízení na akci „Novostavba chodníku, stezky obce Bantice a zatrubnění dešťové struhy“
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo.
4. Na jednání byl předložen program posvícení 2020. Bylo dohodnuto, že bude v sobotu
provedeno zavádění po obci s vystoupením zavádějících na nádvoří pohostinství, které bude
ukončeno v 19.00 hod. Večerní zábava se konat nebude. V neděli proběhne program
s hudební produkcí od 15.00 hod. do 19.00 hod. na nádvoří pohostinství.
5. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje části pozemku parc.č. 188/1 o výměře 857
m2 a 1095 m2 v k.ú. Bantice. Předběžná cena prodeje 150,- Kč/m2 včetně DPH. Další
podmínky prodeje jsou následující - RD bude jednopodlažní s obytným podkrovím, RD bude
mít sedlovou střechu, zahájení stavby bude do dvou let od prodeje pozemku, obec bude mít
předkupní právo, kolaudace stavby bude provedena do čtyř let od vydání pravomocného
povolení stavby, návrh na vklad uhradí kupující. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje části pozemku parc.č. 188/1 o
výměře 857 m2 a 1095 m2 v k.ú. Bantice.
6. Na jednání byl předložen návrh na provedení virtuální prohlídky obce v rámci
internetových stránek obce. Byla předložena nabídka společnosti Golden Orange s.r.o. v ceně
7.000,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel 0
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení virtuální prohlídky obce v rámci internetových
stránek obce v ceně 7.000,-Kč bez DPH.
7. Na jednání byl předložen návrh na pořízení změny územního plánu obce č.1. O
předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0

Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny územního plánu obce č.1.
8. Na jednání byla předložena nabídka od xxx ve výši 15.000,- Kč bez DPH na provedení
výběrového řízení na provedení projektové dokumentace pro územní a stavební povolení na
stavbu nového kulturního domu. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku od xxx ve výši 15.000,- Kč bez DPH na provedení
výběrového řízení na provedení projektové dokumentace pro územní a stavební
povolení na stavbu nového kulturního domu.
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 19.30 hod.
Zapsala: xxx
Zápis vypracován 9.8.2020

Usnesení č. 5/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 3.8.2020
Zastupitelstvo obce Bantice:
Schvaluje:
1) kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 378/10 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu

obce k podpisu smlouvy.
2) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Sokol Bantice ve
výši 20.000,- Kč pro rok 2020 a pověřuje místostarostu k podpisu smlouvy.
3) návrh vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na akci „Novostavba
chodníku, stezky obce Bantice a zatrubnění dešťové struhy“ a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy o dílo.
4) návrh záměru prodeje části pozemku parc.č. 188/1 o výměře 857 m2 a 1095 m2
v k.ú. Bantice.
5) provedení virtuální prohlídky obce v rámci internetových stránek obce v ceně
7.000,-Kč bez DPH.
6) pořízení změny územního plánu obce č.1.
7) nabídku od xxx ve výši 15.000,- Kč bez DPH na provedení výběrového řízení na
provedení projektové dokumentace pro územní a stavební povolení na stavbu nového
kulturního domu.

Starosta:

Místostarosta:

xxx

xxx

……………………………

…………………………….

