
Zápis č. 3/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 25.4.2022  

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 tento bod: 

- schválení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. Bantice 

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 návrhu rozpočtu na rok 2022 

2) Projednání závěrečného účtu svazku za rok 2020 

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

4) Schválení kupní smlouvy na pozemek parc.č. 485/36 v k.ú. Bantice 

5) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na vybudování nádrže na dešťovou 

vodu 

6) Schválení zadávacích podmínek výběrového řízení, členů komise a oslovených firem na 

stavbu „Rekonstrukce veřejného vodovodu Bantice“ 

7) Schválení cenové nabídky na opravu nátěru věžového vodojemu 

8) Schválení podání žádosti na zřízení odběrných míst u společnosti EG.D a.s. pro novou 

lokalitu za školou 

9) Schválení ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 103/2 a projednání nových 

žádostí na pronájem bytové jednotky 

10) Schválení nabídky na projektovou dokumentaci pro pořízení změny územního plánu č. 1 

11) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 

12) Schválení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. Bantice 

 

1. Na jednání byl předložen návrh rozpočtu Obce Bantice na rok 2022. Rozpočet je navržený 

jako schodkový. Rozpočet je navržen v příjmech ve výši 6.993.700,- Kč, ve výdajích ve výši 

12.620.000,- Kč a financování ve výši 5.626.300,- Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední 

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

http://www.bantice.cz/


Najednání byl vznesen požadavek na navýšení v příjmech o 16.100,- Kč na položce 4111 

kompenzační bonus pro rok 2022, v příjmech o 200,- Kč na položce 2324 vratka pojistného a 

navýšení ve výdajích o 35.000,- Kč na položce 6171 činnost místní správy. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet Obce Bantice na rok 2022 s navýšením v příjmech 

o 16.100,- Kč na položce 4111 kompenzační bonus pro rok 2022, v příjmech o 200,- Kč na 

položce 2324 vratka pojistného a s navýšením ve výdajích o 35.000,- Kč na položce 6171 

činnost místní správy. 

 

2. Na jednání byl předložen závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2020. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a 

kanalizace za rok 2020. 

  

3. Na jednání byla předložena smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti 

ORP Znojmo s Městem Znojmem pro rok 2022. Příspěvek pro rok 2022 činí 14.400,- Kč. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb 

v síti ORP Znojmo s Městem Znojmem pro rok 2022 a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy.  

 

4. Na jednání byl předložena kupní smlouva na prodej pozemku parc.č. 485/36 v k.ú. Bantice. 

Záměr prodeje pozemků byl schválen zastupitelstvem obce dne 21.3.2022 pod číslem zápisu 

2/2022. Cena za prodej pozemku byla stanovena v celkové výši 1.000 Kč s DPH za celou 

výměru. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 485/36 v k.ú. 

Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

5. Na jednání byla předložena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bantice ve výši 

15.000,- Kč na vybudování retenční nádrže na zachytávání dešťové vody na pozemku parc.č. 

144 v k.ú.Bantice u rodinného domu č.p. 15. Žadatelem je xxx. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bantice ve výši 

15.000,- Kč na vybudování retenční nádrže na zachytávání dešťové vody na pozemku 

parc.č. 144 v k.ú.Bantice u rodinného domu č.p. 15. 

 

6. Na jednání byl předložen návrh zadávací dokumentace na provedení výběrového řízení na 

akci „Rekonstrukce veřejného vodovodu“ včetně seznamu oslovených firem. Oslovenými 

firmami budou TRASKO, a.s., Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, Technické služby CZ s.r.o., 

Nádražní 253/19, 664 12 Oslavany, Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno, Přemysl 

Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o., Pražákova 60, 619 00 Brno, MERTASTAV s.r.o., 

Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří, IPOS PS s.r.o., Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava, 

Dopravní stavby Brno, s.r.o., Trnkova 2617/150, 628 00 Brno, VHS plus, spol. s r.o., Dobšická 

3580/17, 671 82 Znojmo, COLAS CZ, a.s., Kosovská 10, 586 37 Jihlava, SWIETELSKY 



stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby  MORAVA, oblast Brno, Jahodová 60, 620 00 

Brno. Dále byli navrženi do komise pro otvírání obálek Šprencl Josef, Vystrčil Josef a Remeš 

Richard.  O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zadávací dokumentace na provedení výběrového 

řízení na akci „Rekonstrukce veřejného vodovodu“ včetně seznamu oslovených firem a 

komice pro otvírání obálek. 

 

7. Na jednání byl předložen návrh na provedení opravy nátěru věžového vodojemu od 

společnosti Bc. Václav Dolejš. Jedná se o celkový nátěr vodojemu včetně zajištění náhradního 

zásobování obce pitnou vodou během provádění prací v ceně 159.000,- Kč bez DPH. O 

předložené návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení opravy nátěru věžového vodojemu od společnosti 

Bc. Václav Dolejš v ceně 159.000,- Kč bez DPH.  

 

8. Na jednání bylo předloženo ke schválení podání žádostí na zřízení 9 odběrných míst u 

společnosti EG.D a.s. pro novou lokalitu rodinných domů za školou. Jedná se o provedení 

rozvodu NN. Předběžná cena za jedno odběrné místo je 12.500,- Kč. O předložené návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí na zřízení 9 odběrných míst u společnosti 

EG.D a.s. pro novou lokalitu rodinných domů za školou.  

 

9. Na jednání byla předložena dohoda o ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 

103/2 v bytovém domě na parc.č. 133/21 v k.ú. Bantice k 30.4.2022. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku 

č. 103/2 v bytovém domě na parc.č. 133/21 v k.ú. Bantice k 30.4.2022. 

Dále byly předloženy nové žádosti na pronájem tohoto bytu. Předložené žádosti byly 

projednány a bylo navrženo pořadí pro přidělení bytu takto: 

1. Žiaček Tomáš 

 

10. Na jednání byla předložena nabídka na zpracování projektové dokumentace na pořízení 

změny územního plánu č.1. Nejnižší nabídku podal Ing. arch. Jaroslav Poláček. Celková cena 

za projektovou dokumentaci je 175.000,- Kč. Dodavatel není plátcem DPH. O předložené 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na zpracování projektové dokumentace pro 

pořízení změny územního plánu č.1 v celkové ceně 175.000,- Kč bez DPH.  

 

11. Na jednání byla předložena zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bantice za 

rok 2021. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Bantice za rok 2021. 

 



12. Na jednání byl předložen návrh záměru pronájmu části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. 

Bantice o výměře 220 m2. Předběžná cena pronájmu je 1 Kč m2/rok. Nájem bude na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru pronájmu  části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. 

Bantice o výměře 220 m2. Nájem bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. 

 

 

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. 3/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 25.4.2022 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 

Schvaluje:  

           1) rozpočet Obce Bantice na rok 2022 s navýšením v příjmech o 16.100,- Kč na položce 

4111 kompenzační bonus pro rok 2022, v příjmech o 200,- Kč na položce 2324 vratka 

pojistného a s navýšením ve výdajích o 35.000,- Kč na položce 6171 činnost místní správy. 

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

s Městem Znojmem pro rok 2022 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

          3) kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 485/36 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu 

obce k podpisu smlouvy. 

            4) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bantice ve výši 15.000,- Kč na 

vybudování retenční nádrže na zachytávání dešťové vody na pozemku parc.č. 144 v k.ú.Bantice 

u rodinného domu č.p. 15. 

          5) návrh zadávací dokumentace na provedení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce 

veřejného vodovodu“ včetně seznamu oslovených firem a komice pro otvírání obálek. 

          6) provedení opravy nátěru věžového vodojemu od společnosti Bc. Václav Dolejš v ceně 

159.000,- Kč bez DPH. 

         7) podání žádostí na zřízení 9 odběrných míst u společnosti EG.D a.s. pro novou lokalitu 

rodinných domů za školou. 

          8) dohodu o ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 103/2 v bytovém domě 

na parc.č. 133/21 v k.ú. Bantice k 30.4.2022. 

          9) nabídku na zpracování projektové dokumentace pro pořízení změny územního plánu 

č.1 v celkové ceně 175.000,- Kč bez DPH.  

        10) návrh záměru pronájmu  části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. Bantice o výměře 220 m2. 

Nájem bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. 

 

 

 

 

Bere na vědomí: 

1) závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2020. 

2) zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bantice za rok 2021. 
 

 

        

 

        

            

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

 

 

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

 


