
Zápis č. 2/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.3.2022  

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. 

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 záměru prodeje části pozemku parc.č. GP 5410/14 v k.ú. Bantice 

2) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc.č. 194/1 v k.ú. 

Bantice 

3) Projednání žádosti o odkup části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. Bantice 

4) Schválení podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 466/4 v k.ú. Bantice od 

Jihomoravského kraje do vlastnictví obce 

5) Projednání žádosti o příspěvek od Diakonie – středisko Myslibořice 

6) Schválení sloučení pozemků parc.č. 327/23, 327/32 a 327/34 v k.ú. Bantice 

7) Projednání zprávy o technickém stavu výškového vodojemu a možné provedení nátěru 

8) Projednání pomoci uprchlíkům postižených válkou na Ukrajině 

9) Seznámení s probíhajícím řízením na rekonstrukci vodovodu a projednání termínu zahájení 

prací včetně podmínek pro zadávací řízení 

 

1. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje pozemků parc.č. GP 5410/14 o výměře 27 

m2 v k.ú. Bantice. Předběžná cena prodeje je 1.000,- Kč včetně DPH ze celou výměru pozemku. 

O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje části pozemků parc.č. GP 5410/14 

v k.ú. Bantice. 

 

 

http://www.bantice.cz/


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

společností EG.D, a.s. na pozemek parc.č. 194/1 v k.ú. Bantice. výši 2.000,- Kč bez DPH.  O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností EG.D, a.s. na pozemek parc.č. 194/1 v k.ú. Bantice a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

  

3. Na jednání byla předložena žádost manželů xxx a xxx o odkup části pozemku parc.č. 133/2. 

O předloženém návrhu bylo hlasováno. Neschválení žádosti je z důvodu možných dalších 

žádostí o odkup pozemků u zemních sklepů ostatních vlastníků v obci. Pozemek lze po podání 

žádosti pronajmout. 

Hlasování: pro 0                          proti 6    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost manželů xxx a xxx o odkup části pozemku parc.č. 

133/2. 

 

4. Na jednání byl předložen návrh na podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 466/4 

v k.ú. Bantice. Jedná se o pozemek ve vlastnictví Jihomoravského kraje, na kterém se nachází 

stavba chodníku vybudovaného obcí Bantice. O předloženém návrhu bylo hlasováno.  

Hlasování: pro 6                       proti 0                   zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 466/4 

v k.ú. Bantice. 

 

5. Na jednání byla předložena žádost Diakonie – středisko Myslibořice o příspěvek na sociální 

služby z důvodu pobytu jednoho občana obce Bantice v tomto zařízení. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 6                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku na sociální služby pro Diakonii – 

středisko Myslibořice. 

 

6. Na jednání byl předložen návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 327/23, 327/32 a 

327/34 v k.ú. Bantice. Tyto pozemky tvoří jeden funkční celek. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 372/23, 327/32 

a 327/34 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu k podání příslušné žádosti na katastrální úřad. 

 

7. Na jednání byla předložena zpráva technického stavu věžového vodojemu po provedeném 

čištění dne 2.3.2022. Zpráva konstatuje zhoršení stavu vnitřního nátěru vodojemu a navrhuje 

provést nový nátěr v co nejbližší době. Předpokládaná cena je 159.000,- Kč bez DPH. Bylo 

dohodnuto provést nátěr v letošním roce. Bude doložena alespoň jedna nabídka od jiného 

dodavatele pro provedení porovnání ceny prací. 

 

8. Na jednání byla projednána případná pomoc uprchlíkům postižených válkou na Ukrajině. 

Bylo dohodnuto, že bude oslovena farnost Prosiměřice s nabídkou pomoci materiální i finanční 

pro uprchlíky, kde v současné době pobývá 19 uprchlíků. Starosta obce osloví zástupce farnosti 

Prosiměřice a projedná případnou konkrétní pomoc.   



 

9. Na jednání bylo provedeno seznámení s probíhajícím řízením na rekonstrukci vodovodu. 

Bylo předloženo oznámení o zahájení řízení vodoprávního řízení ze dne 11.3.2022, které vydal 

MěÚ Znojmo OŽP. V oznámení je stanovená lhůta pro případné námitky do 11.4.2022. Bylo 

dohodnuto, že do další zastupitelstva budou předloženy podmínky zadávacího řízení pro výběr 

zhotovitele. Výběrové řízení provede Ing. Herzig Milan v ceně 18.000,- Kč bez DPH. Termín 

zahájení prací bude srpen 2022 a termín dokončení bude 30.4.2023. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce 

veřejného vodovodu“ xxx v ceně 18.000,- Kč bez DPH. 

 

 

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 20.30 hod. 
Zapsala: xxx 

Zápis vypracován 30.3.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 2/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.3.2022 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 

Schvaluje:  

           1) návrh záměru prodeje části pozemků parc.č. GP 5410/14 v k.ú. Bantice. 

          2) návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, 

a.s. na pozemek parc.č. 194/1 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

          3) podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 466/4 v k.ú. Bantice. 

            4) návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 372/23, 327/32 a 327/34 v k.ú. Bantice 

a pověřuje starostu k podání příslušné žádosti na katastrální úřad. 

          5) provedení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce veřejného vodovodu“ Ing. 

Herzigem Milanem v ceně 18.000,- Kč bez DPH. 

 

 

Neschvaluje: 

           1) žádost manželů xxx a xxx o odkup části pozemku parc.č. 133/2. 

          2) poskytnutí příspěvku na sociální služby pro Diakonii – středisko Myslibořice. 

 

 

 

 

        

            


