Zápis č. 5/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 2.8.2021
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 žádosti na odkoupení části pozemku parc.č. 133/4
- seznámení s probíhajícím řízením na změnu stavby před dokončením na okružní křižovatku
- projednání návrhu na vybudování vodovodu a kanalizace pro sklepní uličku „Hluboká“
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 dodatku č.1 smlouvy o umístění a provozování kontejnerů na vývoz ošacení
2) Schválení smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
3) Schválení zásad tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a kanalizace
4) Schválení výše příspěvku pro obce postižené tornádem
5) Schválení kupní smlouvy na pozemky parc.č. 169/3 a 169/4 v k.ú. Bantice
6) Schválení veřejnoprávní smlouvy na činnost fotbalového oddílu
7) Schválení podpory pro budoucí výstavbu DPS v Miroslavi
8) Vyřazení knih v Místní knihovně v Banticích
9) Projednání žádosti na odkoupení části pozemku parc.č. 133/4
10) Projednání rozpočtového opatření č.3
11) Projednání cenové nabídky na opravu věžového vodojemu v obci Bantice
12) Projednání možnosti vybudování závlah a rekonstrukce fotbalového hřiště
13) Projednání programu posvícení 2021
14) Seznámení s probíhajícím řízením na změnu stavby před dokončením na okružní
křižovatku
15) Projednání návrhu na vybudování vodovodu a kanalizace pro sklepní uličku „Hluboká“

1. Na jednání byl předložen dodatek č.1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů
uzavřené dne 22.12.2014 se společností TextilEco a.s. na vývoz ošacení. Změna se týká odměny
za provozování, která nově činí 1.200,- Kč bez DPH za rok. O předloženém dodatku bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o umístění a provozování
kontejnerů uzavřené dne 22.12.2014 se společností TextilEco a.s. a pověřuje starostu
k podpisu dodatku.
2. Na jednání byla předložena smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností GasNet, s.r.o.
Smlouva se týká provedení stavby STL plynovodu pro plánovanou výstavbu rodinných domů
za školou. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje předložena smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se
společností GasNet, s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
3. Na jednání byly předloženy Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací.
Jedná se o zřízení fondu na základě zákona č. 274/2001 sb. (vodní zákon), který bude sloužit
pro obnovu stávajícího vodovodního a kanalizačního řadu. O předloženém návrhu bylo
hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel 0
Zastupitelstvo obce schvaluje Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a
kanalizací.
4. Na jednání byla předložen návrh na poskytnutí příspěvku pro obce postižené tornádem ve
výši 20.000,- Kč. Tento příspěvek bude poskytnut přes transparentní účet Jihomoravského kraje. O
předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku pro obce postižené tornádem ve výši
20.000,- Kč.
5. Na jednání byl předložena kupní smlouva na prodej pozemků parc.č. 169/3 a 169/4 v k.ú.
Bantice. Záměr prodeje pozemků byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.11.2020 pod číslem
zápisu 7/2020. Cena za prodej pozemků byla stanovena ve výši 150 Kč/m2 s DPH. O
předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků parc.č. 169/3 a 169/4
v k.ú. Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
6. Na jednání byla předložena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub
Sokol Bantice ve výši 15.000,- Kč pro rok 2021 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 15.000,- Kč pro rok 2021 a pověřuje místostarostu k podpisu
smlouvy.

7. Na jednání byl předložena žádost Města Miroslav na schválení podpory výstavbě Domu pro
seniory v Miroslavi. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel 0
Zastupitelstvo obce schvaluje podporu výstavby Domu pro seniory v Miroslavi.
8. Na jednání byl předložen seznam knih k vyřazení v Místní knihovně v Banticích. O
předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje seznam knih k vyřazení v Místní knihovně v Banticích.
9. Na jednání byla předložena žádost na odkup části pozemku parc.č. 133/13 v k.ú. Bantice.
Jedná se o plochu cca. 40 m2. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku s předběžnou
cenou 150,- Kč s DPH. Veškeré náklady spojené s převodem tohoto pozemku uhradí žadatel.
Záměr prodeje bude schválen po vypracování geometrického zaměření pozemku.
10. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2021, kterým se schválený rozpočet
změní takto: ve výdajích se zvýší o 57.400,- Kč a ve financování se zvýší o 57.400,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021.
11. Na jednání byla předložena cenová nabídka na opravu nátěru věžového vodojemu. Nabídku
předložil xxx a celková cena je 159.000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo požaduje doložit další
nabídky pro porovnání ceny. Po doložení nabídek bude tento bod opět projednán.
12. Na jednání byl předložen návrh na vybudování automatických závlah na fotbalovém hřišti
s možností podání žádosti o dotaci. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 0
proti 7
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na vybudování automatických závlah na
fotbalovém hřišti s možností podání žádosti o dotaci.
13. Na jednání byl předložen program posvícení pro rok 2021. Přítomni byli seznámeni
podrobně s programem a nebyly vzneseny žádné připomínky.
14. Na jednání byl předložen návrh definitivního řešení okružní křižovatky v rámci stavby
opravy komunikace I/53. Dále bylo sděleno, že v současné době probíhá kompletace podkladů
pro správní řízení, kterým bude změna stavby před dokončením. Vyjádření obce k tomuto
řešení je kladné a starosta obce vydá kladný souhlas k předložené projektové dokumentaci.
15. Na jednání byl předložen záměr vlastníků zemních sklepů ve sklepní uličce „Hluboká“,
kteří připravují vybudování vodovodního a kanalizačního řadu pro jednotlivé sklepy. Bylo
dohodnuto, že obec se záměrem souhlasí a na vybudování těchto sítí by se podílela dodávkou
potřebného materiálu dle projektové dokumentace. Vlastnící jednotlivých sklepů by provedli
veškeré zemní práce včetně položení vodovodního a kanalizačního řadu.

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 20.00 hod.
Zapsala: xxx
Zápis vypracován 10.8.2021

Usnesení č. 5/2021
ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 2.8.2021
Zastupitelstvo obce Bantice:
Schvaluje:
1) dodatek č.1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne
22.12.2014 se společností TextilEco a.s. a pověřuje starostu k podpisu dodatku.
2) smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se společností GasNet, s.r.o. a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
3) Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací.
4) poskytnutí příspěvku pro obce postižené tornádem ve výši 20.000,- Kč.
5) kupní smlouvu na prodej pozemků parc.č. 169/3 a 169/4 v k.ú. Bantice a pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
6) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Sokol Bantice ve výši
15.000,- Kč pro rok 2021 a pověřuje místostarostu k podpisu smlouvy.
7) podporu výstavby Domu pro seniory v Miroslavi.
8) seznam knih k vyřazení v Místní knihovně v Banticích.
Neschvaluje:
1) návrh na vybudování automatických závlah na fotbalovém hřišti s možností podání
žádosti o dotaci.

Bere na vědomí:
1) rozpočtové opatření č. 3/2021.

Starosta:

Místostarosta:

xxx

xxx

……………………………

…………………………….

