Zápis č. 5/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 1.8.2022
v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu
Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přítomno bylo šest členů zastupitelstva
obce (nepřítomen xxx), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem v prezenční listině, která je
přílohou tohoto zápisu. Na základě účasti šesti 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
6 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
6 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 rozpočtového opatření č. 4/2022
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
6 členů
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání.
Program jednání:
1) Schválení veřejnoprávní smlouvy na činnost fotbalového oddílu
2) Schválení směrnice Fondu obnovy vodohospodářského majetku
3) Schválení pronájmu místního pohostinství včetně nájemní smlouvy
4) Projednání rozpočtového opatření č. 3/2022
5) Projednání rozpočtového opatření č. 4/2022
6) Projednání programu posvícení roku 2022
1. Na jednání byla předložena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub
Sokol Bantice ve výši 15.000,- Kč pro rok 2022 na provoz oddílu. O předloženém návrhu bylo
hlasováno.
Hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel 0
Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro fotbalový
klub Sokol Bantice ve výši 15.000,- Kč pro rok 2022 a pověřuje místostarostu k podpisu
smlouvy.
2. Na jednání byla předložena ke schválení směrnice Fondu obnovy vodohospodářského
majetku. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici Fondu obnovy vodohospodářského majetku.

3. Na jednání byly předloženy nabídky na pronájem místního pohostinství včetně pohostinství
na hřišti. Byly podány tři nabídky a jako budoucí nájemce byla navržena xxx. Součástí schválení je i
návrh nájemních smluv na jednotlivé nebytové prostory. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemcem nebytových prostor místního pohostinství na
parc.č. 115 a pohostinství na hřišti na parc.č. 323/5 xxx a pověřuje starostu k podpisu
nájemních smluv.
4. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým se schválený rozpočet
změní takto: v příjmech se zvýší o 2.500,- Kč, ve výdajích se zvýší o 2.500,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022.
5. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2022, kterým se schválený rozpočet
změní takto: v příjmech se zvýší o 600,- Kč, ve výdajích se zvýší o 28.300,- Kč a ve financování
se zvýší o 27.700,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022.
6. Na jednání byl předložen program posvícení pro rok 2022. Přítomni byli seznámeni podrobně
s programem a nebyly vzneseny žádné připomínky.

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 7.8.2022

Usnesení č. 5/2022
ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 1.8.2022
Zastupitelstvo obce Bantice:
Schvaluje:
1) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Sokol Bantice ve výši
15.000,- Kč pro rok 2022 a pověřuje místostarostu k podpisu smlouvy.
2) směrnici Fondu obnovy vodohospodářského majetku.
3) nájemcem nebytových prostor místního pohostinství na parc.č. 115 a pohostinství na
hřišti na parc.č. 323/5 xxx a pověřuje starostu k podpisu nájemních smluv.

Bere na vědomí:
1) rozpočtové opatření č. 3/2022.
2) rozpočtové opatření č. 4/2022.
3) program posvícení roku 2022.

Starosta:
Místostarosta:

xxx

xxx

……………………………
…………………………….

