
Zápis č. 2/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 22.4.2020  

v 18.00 hodin v sále 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: 

- schválení odpisového plánu na rok 2020 

- projednání umístění odpadkových košů na koupališti a hřišti s umělým povrchem 

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) Projednání podmínek výstavby nového kulturního domu za účasti vybraného projektanta 

2) Schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky 

parc.č. 304/1, 195/6 a 323/1 v k.ú. Bantice 

3) Schválení návrhu smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP 

Znojmo pro rok 2020 

4) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2020 

5) Schválení návrhu rozpočtového výhledu na rok 2021 - 2022 

6) Schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 378/1 (378/10) 

7) Schválení záměru prodeje části pozemku GP 5331 a pozemku parc.č. 216/4 v k.ú. Bantice 

8) Schválení návrhu smlouvy na provedení nových internetových stránek obce 

9) Schválení ukončení spolupráce na správu internetových stránek obce 

10) Schválení nabídky na provedení výběrového řízení na stavbu chodníku kolem potoka, u 

Kubiců a dešťové kanalizace 

11) Schválení záměru pronájmu části pozemku 104/2 

12) Vyřazení majetku 

13) Informace o stavbě opravy komunikace I/53 

14) Informace o možnosti výsadby lesa 

15) Schválení odpisového plánu na rok 2020 

16) Projednání umístění odpadkových košů na koupališti a hřišti s umělým povrchem 

http://www.bantice.cz/


1. Na jednání zastupitelstva obce byly za přítomnosti projektanta navrženy podmínky pro 

studii na nový kulturní dům. Bylo dohodnuto, že kapacita sálu bude 120 osob a kapacita 

pohostinství 40 osob. Ve 2.NP se uvažuje o zřízení dvou ubytovacích jednotek. Dále 

požadováno, aby sál a pohostinství měli samostatný přístup a samostatný přístup na sociální 

zařízení. Součásti by mělo být situování venkovního prostoru, kde by mělo být venkovní kryté 

posezení, podium pro účinkující a letní kuchyň.  

 

2. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 

společností E.ON Distribuce, a.s. na pozemky parc.č. 304/1, 195/6 a 323/1 v k.ú. Bantice. 

výši 5.000,- Kč bez DPH.  O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. na pozemky parc.č. 304/1, 195/6 a 323/1 

v k.ú. Bantice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

3. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb 

v síti ORP Znojmo s Městem Znojmem pro rok 2020. Příspěvek pro rok 2020 činí 13.528,- Kč.  

O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních 

služeb v síti ORP Znojmo s Městem Znojmem pro rok 2020 a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy.  

 

4. Na jednání byl předložen návrh rozpočtu Obce Bantice na rok 2020. Rozpočet je navržený 

jako schodkový. Rozpočet je navržen v příjmech ve výši 6.802.500,- Kč, ve výdajích ve výši 

7.747.200,- Kč a financování ve výši 944.700,- Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední 

desce obecního úřadu a přístupem umožňující dálkový přístup v zákonem stanovené lhůtě. 

Najednání byl vznesen požadavek na navýšení ve výdajích o 20.000,- Kč na položce 3412 

Sportovní zařízení v majetku obce (oprava kabin). O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Bantice na rok 2020 s navýšením ve 

výdajích o 20.000,- Kč na položce 3412 Sportovní zařízení v majetku obce. 

 

5. Na jednání byl předložen návrh rozpočtového výhledu na rok 2021 a 2022. O předložené 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na rok 2021 a 2022.  

 

6. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje nově vzniklého pozemku parc.č. 378/10 o 

výměře 20 m
2
 v k.ú. Bantice. Předběžná cena prodeje 100,- Kč/m

2
 bez DPH. K ceně budou 

připočteny náklady na zhotovení geometrického zaměření pozemků. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje nově vzniklého pozemku parc.č. 

378/10 o výměře 20 m
2
 v k.ú. Bantice. 

 

 



7. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje části pozemku GP 5331 o výměře 2.336 m
2
 

a pozemku parc.č. 216/4 o výměře 52 m
2
 v k.ú. Bantice. Předběžná cena prodeje je 50,- 

Kč/m
2
 za část pozemku GP 5331 a 250,- Kč za pozemek parc.č. 216/4 bez DPH. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje části pozemku GP 5331 o výměře 

2.336 m
2
 a pozemku parc.č. 216/4 o výměře 52 m

2
 v k.ú. Bantice. 

 

8. Na jednání byl předložen návrh smlouvy na vytvoření a správu nových internetových 

stránek obce od společnosti GOLDEN ORANGE s.r.o. Cena za tvorbu internetových stránek 

je 19.000,- Kč bez DPH a za správu internetových stránek 500,- Kč měsíčně bez DPH. Správa 

internetových stránek začne od 1.10.2020. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                          proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy na vytvoření a správu nových 

internetových stránek obce od společnosti GOLDEN ORANGE s.r.o. a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

 

9. Na jednání byl předložen návrh na ukončení spolupráce ve věci správy stávajících 

internetových stránek se společností H-ELECTRONIC k 30.9.2020. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                          proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na ukončení spolupráce ve věci správy stávajících 

internetových stránek se společností H-ELECTRONIC k 30.9.2020. 

 

10. Na jednání byla předložena nabídka od xxx ve výši 15.000,- Kč bez DPH na provedení 

výběrového řízení na stavbu chodníku kolem potoka, u Kubiců a dešťové kanalizace. 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 stavbu chodníku kolem potoka, u Kubiců a dešťové kanalizace. 

 

11. Na jednání byl předložen návrh záměru pronájmu části pozemku parc.č. 104/2 v k.ú. 

Bantice o celkové výměře 25 m
2
. Předběžná cena pronájmu 1,- Kč/m

2
/rok. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                 proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru pronájmu části pozemku parc.č. 104/2 

v k.ú. Bantice výměře 25 m
2
. 

 

12. Na jednání byl předložen návrh na vyřazení majetku obce. Jedná se o tento majetek: 

hrablo na sníh -  inv.č. 328. 

O předložené návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení uvedeného majetku z majetku obce. 

 

13. Na jednání starosta obce informoval zastupitelstvo obce o probíhajícím jednání ve věci 

provedení kruhového objezdu místo navrhované průsečné křižovatky v rámci stavby opravy 

komunikace I/53. K dnešnímu dni bylo zahájeno stavební řízení na výše uvedenou stavbu. 



Stavební řízení je vedeno u KrÚ Jihomoravského kraje, odbor dopravy a u MěÚ Znojmo, 

odbor dopravy. V tomto řízení je navrhována varianta průsečné křižovatky. Zastupitelstvo 

obce pověřuje starostu k podání námitek pro probíhající stavební řízení, kde bude uveden 

nesouhlas s takto navrženou křižovatkou.  

 

14. Na jednání starosta obce informoval zastupitelstvo o možnosti výsadby lesa na pozemku 

parc.č. 3734 v k.ú. Prosiměřice. Dle vyjádření MěÚ Znojmo OŽP ze dne 17.3.2020 a odboru 

územního plánování ze dne 9.4.2020 lze vysadit les pouze na části tohoto pozemku, která je 

označena jako nadregionální biokoridor NRBK č. K162. Na základě těchto vyjádření bude 

pokračováno v přípravě výsadby. 

 

15. Na jednání byl předložen návrh odpisového plánu majetku obce na rok 2020. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh odpisového plánu majetku obce na rok 2020. 

 

16. Na jednání starosta obce navrhl umístění tří odpadkových košů v areálu biotopu a hřiště 

s umělým povrchem. Zastupitelstvo obce souhlasí s tímto návrhem a na dalším zastupitelstvu 

bude upřesněn typ těchto odpadkových košů. 

 

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 1.5.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 2/2020 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 8.6.2020 

 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 

Schvaluje:  
 

            1) návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce, a.s. na pozemky parc.č. 304/1, 195/6 a 323/1 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

           2) smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo 

s Městem Znojmem pro rok 2020 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

           3) rozpočet Obce Bantice na rok 2020 s navýšením ve výdajích o 20.000,- Kč na 

položce 3412 Sportovní zařízení v majetku obce. 

           4) rozpočtový výhled na rok 2021 a 2022. 

           5) návrh záměru prodeje nově vzniklého pozemku parc.č. 378/10 o výměře 20 m
2
 

v k.ú. Bantice. 

          6) návrh záměru prodeje části pozemku GP 5331 o výměře 2.336 m
2
 a pozemku parc.č. 

216/4 o výměře 52 m
2
 v k.ú. Bantice. 

            7) návrh smlouvy na vytvoření a správu nových internetových stránek obce od 

společnosti GOLDEN ORANGE s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

          8) návrh na ukončení spolupráce ve věci správy stávajících internetových stránek se 

společností H-ELECTRONIC k 30.9.2020. 

          9) nabídku od xxx ve výši 15.000,- Kč bez DPH na provedení výběrového řízení na 

stavbu chodníku kolem potoka, u Kubiců a dešťové kanalizace. 

        10) návrh záměru pronájmu části pozemku parc.č. 104/2 v k.ú. Bantice výměře 25 m
2
. 

        11) vyřazení uvedeného majetku z majetku obce. 

        12) návrh odpisového plánu majetku obce na rok 2020. 
 

 

        

 

 

             

Starosta:  xxx                  …………………………… 

 

 

 

Místostarosta:     xxx                             ……………………………. 

 

 

 


