
Zápis č. 4/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.6.2020  

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 schválení dotace pro TJ Sokol Bantice 

- projednání žádosti na odkup pozemku parc.č. 133/32  

- schválení nákupu ledničky do objektu hasičky 

- schválení nákupu vratných kelímků  

- projednání rozpočtového opatření č. 2/2020 

Starosta obce vznesl návrh, aby byl z programu stažen tento bod: 

- schválení návrhu smlouvy o spolupráci při přípravě stavby „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 závěrečného účtu obce Bantice za rok 2019 

2) Projednání účetní závěrky obce Bantice za rok 2019 

3) Seznámení zařazení svého území do území působnosti MAS Znojemské vinařství, z.s. na 

období 2021 - 2027 

4) Schválení rozdělení pozemku parc.č. GP 5435 v k.ú. Bantice pro zástavbu RD 

5) Schválení podmínek pro zástavbu na parc.č. 188/1 v k.ú. Bantice 

6) Informace pro zastupitele o povinnosti vlastníků pozemků 

7) Projednání schválení dotace pro TJ Sokol Bantice 

8) Projednání žádosti na odkup pozemku parc.č. 133/32 

9) Schválení nákupu ledničky do objektu hasičky 

10) Schválení nákupu vratných kelímků 

11) Projednání rozpočtového opatření č. 2/2020 

 

http://www.bantice.cz/


1. Na jednání byl předložen návrh závěrečného účtu Obce Bantice za rok 2019, který byl 

vyvěšen na úřední desce obecního úřadu, v zákonem stanovené lhůtě, i elektronicky na 

stránkách obce. Přílohou závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2019. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závěrečného účtu obce Bantice za rok 2019 a 

projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením obce včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení 

přezkumu obcí, a to bez výhrad. 

2. Na jednání byla předložena ke schválení účetní závěrka obce Bantice za účetní období 

2019. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Bantice za účetní období 2019 

sestavenou ke dni 31.12.2019. 

 

3. Na jednání byl předložen návrh zařazení území Obce Bantice do území působnosti MAS 

Znojemské vinařství, z.s. na období 2021 - 2027.  O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení svého území do území působnosti MAS 

Znojemské vinařství, z.s. na období 2021-2027.  

 

4. Na jednání byl předložen návrh rozdělení pozemku parc.č. GP 5435 v k.ú. Bantice pro 

zástavbu RD. Bylo dohodnuto, že starosta obce osloví autorizovanou osobu, která navrhne 

možné rozdělení pozemku pro zástavbu RD. Tato studie bude předložena zastupitelstvu obce 

ke schválení. 

 

5. Na jednání byl předložen návrh podmínek a rozdělení pozemku parc.č. 188/1 pro zástavbu 

RD. Bylo dohodnuto, že na pozemku vzniknou dvě stavební místa. Dále dojde k úpravě 

navrženého rozdělení pozemku, které bude předloženo na nejbližší zastupitelstvo. 

 

6. Na jednání zastupitelka xxx informovala zastupitele o povinnosti vlastníků pozemků dle 

platných zákonů. 

 

7. Na jednání byla předložena žádost TJ Sokol Bantice na poskytnutí dotace ve výši 20.000,- 

Kč na provoz fotbalového oddílu na rok 2020. Bylo navrženo, že dotace bude proplacena ve 

dvou splátkách po 10.000,- Kč. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na provoz 

fotbalového oddílu na rok 2020.  

 

8. Na jednání byla předložena žádost společnosti AAA INSOLVENCE OK v.o.s. na odkup 

pozemku parc.č. 133/32 v k.ú. Bantice ze strany obce za cenu 64.000,- Kč. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 0                     proti 7                              zdržel se 0 



Zastupitelstvo obce neschvaluje odkup pozemku parc.č. 133/32 v k.ú. Bantice za cenu 

64.000,- Kč.  

 

 

9. Na jednání byl předložen návrh na nákup ledničky do objektu hasičské zbrojnice. Starosta 

obce předloží návrhy na typ ledničky. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje  nákup ledničky do objektu hasičské zbrojnice. 

 

10. Na jednání byl předložen návrh na nákup vratných plastových kelímků pro pořádání 

kulturních akcí. Bude pořízeno 500 kusů kelímku, které budou opatřeny znakem obce. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje  nákup 500 kusů vratných plastových kelímků pro 

pořádání kulturních akcí. 

 

11. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2020, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: v příjmech se zvýší o 800,- Kč a ve výdajích se zvýší o 800,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020. 

 

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 2.7.2020 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 4/2020 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.6.2020 

 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 

Schvaluje:  
 

            1) návrh závěrečného účtu obce Bantice za rok 2019 a projednání závěrečného účtu se 

uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce včetně zprávy Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, a to bez výhrad. 

           2) účetní závěrku obce Bantice za účetní období 2019 sestavenou ke dni 31.12.2019. 

           3) zařazení svého území do území působnosti MAS Znojemské vinařství, z.s. na 

období 2021-2027.  

           4) poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na provoz fotbalového oddílu na rok 2020.  

           5) nákup ledničky do objektu hasičské zbrojnice. 

           6) nákup 500 kusů vratných plastových kelímků pro pořádání kulturních akcí. 

 

 

Neschvaluje: 

 

           1) odkup pozemku parc.č. 133/32 v k.ú. Bantice za cenu 64.000,- Kč.  

 

 

            

Bere na vědomí: 

 

           1) rozpočtové opatření č. 2/2020. 

 

        

 

             

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

 

 

 

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

 

 

 

 


