
Zápis č. 2/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 15.3.2021  

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 odkup části pozemku parc.č. 125/1 

- seznámení s vydaným stavebním povolením na stavbu „Silnice I/53 Znojmo – Lechovice“ 

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 dílo na vypracování projektové dokumentace na stavbu 

„Kulturní dům Bantice“ 

2) Schválení nákupu sekacího traktoru včetně předložené nabídky 

3) Schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 125/1 a 117 v k.ú. Bantice 

4) Projednání žádosti zájemců o pronájem bytové jednotky 102/1 včetně schválení podmínek 

pronájmu 

5) projednání návrhů připomínek k rozpočtu obce na rok 2021 

6) Seznámení s probíhajícím řízením na změnu územního plánu obce Bantice 

7) Projednání žádosti na odkup části pozemku parc.č. 125/1 

8) Seznámení s vydaným stavebním povolením na stavbu „Silnice I/53 Znojmo – Lechovice“ 

 

 

1. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o dílo na provedení projektové dokumentace na 

stavbu „Kulturní dům Bantice“ se společností Atelier WIK s.r.o. Celková cena za provedené 

práce bude 497.000,- Kč bez DPH. O předložené návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvy o dílo na provedení projektové dokumentace na 

stavbu „Kulturní dům Bantice“ se společností Atelier WIK s.r.o. a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy.  

 

2. Na jednání byl předložen návrh na nákup sekacího traktoru Wisconsin W3174 CHALUPÁŘ 

od společnosti Jan Holý AGROSERVIS. Jedná se o nákup traktoru v ceně 209.900,- Kč včetně 

http://www.bantice.cz/


DPH a předního zametacího kartáče v ceně 40.990,- Kč včetně DPH.  O předložené návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup sekacího traktoru Wisconsin W3174 CHALUPÁŘ 

od společnosti Jan Holý AGROSERVIS.  

 

3. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje části pozemků parc.č. 125/1 o výměře 2 m2 

a parc.č. 117 o výměře 10 m2 v k.ú. Bantice. Předběžná cena prodeje 129,- Kč/m2 bez DPH. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje část pozemků parc.č. 125/1 o výměře 

2 m2 a parc.č. 117 o výměře 10 m2 v k.ú. Bantice. 

 

4. Na jednání byly předloženy žádosti o pronájem bytové jednotky č. 102/1. Při jednání byly 

dále stanoveny podmínky pronájmu bytové jednotky. Nájem bude na dobu určitou dvou let a 

výše nájemného se stanovuje na 1.500,- Kč měsíčně. Z předložených žádostí byla schválena 

žádost xxx od 1.4.2021. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem bytové jednotky č. 102/1 pro xxx za podmínek 

trvání nájmu na dobu určitou dvou let a s výškou nájemného 1.500,- Kč měsíčně a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

5. Na jednání byl předložen návrh na projednání návrhů připomínek k rozpočtu obce na rok 

2021. Ke stálým provozním nákladům bude v rozpočtu zahrnuto: 

- projektová dokumentace na kulturní dům 

- nákup nového sekacího traktoru 

- příspěvek na vybudování nádrží na dešťovou vodu pro občany obce v celkové výši 150.000,- 

- projektová dokumentace na stavbu rekonstrukce vodovodu 

Další případné náklady budou do rozpočtu zahrnuty během roku. 

 

6. Na jednání starosta obce seznámil přítomné s dalším postupem změny územního plánu obce 

Bantice č.1. Před zahájením řízení na změnu územního plánu musí nejprve být provedeno řízení 

na změnu ochranného pásma vodního zdroje. Provedením této změny je příslušný MěÚ OŽP. 

Příslušná projektová dokumentace k provedení změny ochranného pásma byla zadána u 

společnosti AQUAPROJEKT CZ s.r.o. Dále bylo provedeno seznámení s jednotlivými 

lokalitami a s vyjádřením jednotlivých majitelů pozemků dotčených touto změnou. Remeš 

Richard požaduje dopracovat přesné určení návrhových lokalit.  

 

7. Na jednání byla předložena žádost o odkup části pozemku 125/1. Tato žádost byla na 

předešlém zastupitelstvu zamítnuta a byla podána nová žádost, kdy byla upřesněna část 

k odkupu. Jedná se o přístupovou cestu k zahradě. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce neschvaluje odkup části pozemku parc.č. 125/1. 

8. Na jednání bylo předloženo k projednání stavební povolení ze dne 5.3.2021 na stavbu 

„Silnice I/53 Znojmo – Lechovice, km 4,100 až km 11,292“. Stavební povolení bylo uveřejněno 

i na úřední desce obecního úřadu. 



Zastupitelstvo obce bere na vědomí stavební povolení ze dne 5.3.2021 na stavbu „Silnice 

I/53 Znojmo – Lechovice, km 4,100 až km 11,292“. 

 

 

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 21.3.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 2/2021 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 15.3.2021 

 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 

Schvaluje:  
 

            1) schvaluje smlouvu o dílo na provedení projektové dokumentace na stavbu „Kulturní 

dům Bantice“ se společností Atelier WIK s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

           2) nákup sekacího traktoru Wisconsin W3174 CHALUPÁŘ od společnosti Jan Holý 

AGROSERVIS. 

          3) návrh záměru prodeje část pozemků parc.č. 125/1 o výměře 2 m2 a parc.č. 117 o 

výměře 10 m2 v k.ú. Bantice. 

           4) pronájem bytové jednotky č. 102/1 pro xxx za podmínek trvání nájmu na dobu určitou 

dvou let a s výškou nájemného 1.500,- Kč měsíčně a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

          5) návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z programu podpory rozvoje venkova 

JMK 2020 na výstavbu veřejného osvětlení. 

          6) odkup části pozemku 414/1, část 85/1, část 94/2,  94/3,  85/2, 94/4, část 85/3, část 94/5 

a část 85/4.     

          7) návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 

GP 5070 v k.ú. Bantice v rámci stavby „Rekonstrukce veřejného vodovodu“ se Státním pozemkovým 

úřadem. 

          8) žádost na ukončení nájemního vztahu na bytovou jednotku 102/1 k 31.3.2021. 

 

 

Neschvaluje: 

 

1) odkup části pozemku parc.č. 125/1. 

 

 

Bere na vědomí: 

 

1) stavební povolení ze dne 5.3.2021 na stavbu „Silnice I/53 Znojmo – Lechovice, km 

4,100 až km 11,292“. 

 

 

 

            

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

 

 

 

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

 
 


