
Zápis č. 4/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 20.6.2022  

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. 

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 2021 

2) Schválení účetní závěrky obce Bantice za rok 2021 

3) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Bantice, 

prodloužení chodníku“ 

4) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc.č. 195/6, 304/1 a 323/1 

v k.ú. Bantice 

5) Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 2026 

6) Projednání žádosti na odkup části pozemku parc.č. GP 5331 v k.ú. Bantice 

7) Schválení výsledků výběrového řízení na stavbu „Rekonstrukce veřejného vodovodu“ včetně 

smlouvy o dílo 

8) Schválení žádosti Svazku Lechovice na spolufinancování stavby fotovoltaické elektrárny 

areálu ČOV Lechovice 

9) Schválení termínovaného vkladu 

10) Schválení záměru pronájmu místního pohostinství 

11) Schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. GP 5081 v k.ú. Bantice 

12) Schválení nájemní smlouvy na část pozemku pasrc.č. 104/2 v k.ú. Bantice 

13) Projednání žádosti o příspěvek ZŠ Tasovice 

14) Projednání rozpočtového opatření č. 1/2022 

15) Projednání rozpočtového opatření č. 2/2022 

 

 

1. Na jednání byl předložen návrh závěrečného účtu Obce Bantice za rok 2021, který byl 

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

http://www.bantice.cz/


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

za rok 2021. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závěrečného účtu obce Bantice za rok 2021 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 2021. 

O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Bantice za účetní období 2021 

sestavenou ke dni 31.12.2021. 

  

3. Na jednání byla předložena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

na akci „Bantice, prodloužení chodníku“ na částku 250.000,- Kč. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje na akci „Bantice, prodloužení chodníku“ a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy.  

 

4. Na jednání byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 195/6, 

304/1 a 323/1 v k.ú. Bantice se společností EG.D, a.s. Součásti smlouvy je geometrický plán č. 

445-2580/2022 s vyznačením věcného břemene. Za zřízení věcného břemene se sjednává 

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

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 

195/6, 304/1 a 323/1 v k.ú. Bantice se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy. 

 

5. Na jednání byl předložen návrh na stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 - 

2026. Byl navržen počet sedmi členů zastupitelstva obce O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje počet členů Zastupitelstva obce Bantice na období 2022 – 

2026 na sedm. 

 

6. Na jednání byla předložena žádost manželů xxx na odkup části pozemku parc.č. GP 5331 o 

výměře 12 m2.  Zároveň bylo navrženo, aby se schválil záměr prodeje uvedeného pozemku. 

Cena pozemku byla navržena ve výši 50,- Kč/m2. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje části pozemků parc.č. GP 5331 v k.ú. 

Bantice o výměře 12 m2. 

 

7. Na jednání byl předložen návrh vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na 

akci „Rekonstrukce veřejného vodovodu“. Byly předloženy celkově čtyři nabídky. Jako 



nejvhodnější nabídka byla vyhodnocena nabídka firmy VHS plus, spol. s r.o., Dobšická 17, 

Znojmo v celkové výši 5.535.933,29,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                          proti 0                        zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh vyhodnocení předložených nabídek výběrového 

řízení na akci „Rekonstrukce veřejného vodovodu“ a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy o dílo. 

  

8. Na jednání byla předložena žádost Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice na 

financování fotovoltaické elektrárny v areálu ČOV Lechovice. Požadovaná spoluúčast Obce 

Bantice je výši 127.260,- Kč.  O předložené návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční spoluúčast ve výši 127.260,- Kč na výstavbu 

fotovaltaické elektrárny pro ČOV Lechovice.  

 

9. Na jednání byl předložen návrh na provedení termínovaného vkladu ve výši 5.000.000,- Kč 

u Komerční banky Znojmo s výpovědní lhůtou 3 měsíce. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení termínovaného vkladu ve výši 5.000.000,- Kč u 

Komerční banky Znojmo s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

 

10. Na jednání byl předložen návrh záměru pronájmu objektu místního pohostinství na parc.č. 

115 a pohostinství na hřišti na parc.č. 323/5 v k.ú. Bantice. Cena pronájmu za místní 

pohostinství se stanovuje vy výši 24.000,- Kč/ rok a pohostinství na hřišti ve výši 4.000,- Kč/2 

měsíce. Nájem bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru pronájmu objektu místního pohostinství na 

parc.č. 115 a pohostinství na hřišti na parc.č. 323/5 v k.ú. Bantice. Nájemní doba bude na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. 

  

11. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje pozemků parc.č. GP 5081 o výměře 5.279 

m2 v k.ú. Bantice. Předběžná cena prodeje je 25,- Kč/m2 včetně DPH. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje části pozemků parc.č. GP 5081 v k.ú. 

Bantice. 
 

12. Na jednání byl předložena nájemní smlouva na část pozemku parc.č. 104/2 v k.ú. Bantice o 

výměře 38 m2. Záměr pronájmu pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 7.2.2022 pod 

číslem zápisu 1/2022. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 104/2 

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

 

 

13. Na jednání byla předložena žádost Základní školy Tasovice o příspěvek ve výši 500 Kč na 

školní pomůcky pro žáka bydlícího v obci Bantice O předloženém návrhu bylo hlasováno. 



Hlasování: pro 0                     proti 7                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí příspěvku pro Základní školu Tasovice na 

školní pomůcky. 

 

14. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2022, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: v příjmech se zvýší o 37.600,- Kč, ve výdajích se zvýší o 0,- Kč a ve financování 

se sníží o 37.600,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022. 

 

15. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2022, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: ve výdajích se zvýší o 30.000,- Kč a ve financování se zvýší o 30.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022. 

 

 

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 26.6.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 4/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 20.6.2022 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 

Schvaluje:  

           1) návrh závěrečného účtu obce Bantice za rok 2021 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 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021. 

          3) uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci 

„Bantice, prodloužení chodníku“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.  

            4) smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 195/6, 304/1 a 323/1 v k.ú. 

Bantice se společností EG.D, a.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

          5) počet členů Zastupitelstva obce Bantice na období 2022 – 2026 na sedm. 

          6) návrh záměru prodeje části pozemků parc.č. GP 5331 v k.ú. Bantice o výměře 12 m2. 

         7) návrh vyhodnocení předložených nabídek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce 

veřejného vodovodu“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo. 

          8) finanční spoluúčast ve výši 127.260,- Kč na výstavbu fotovaltaické elektrárny pro 

ČOV Lechovice. 

          9) provedení termínovaného vkladu ve výši 5.000.000,- Kč u Komerční banky Znojmo 

s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

        10) návrh záměru pronájmu objektu místního pohostinství na parc.č. 115 a pohostinství na 

hřišti na parc.č. 323/5 v k.ú. Bantice. Nájemní doba bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 

tři měsíce. 

        11) návrh záměru prodeje části pozemků parc.č. GP 5081 v k.ú. Bantice. 

        12) nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 104/2 v k.ú. Bantice a pověřuje 

starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

Neschvaluje: 

1) poskytnutí příspěvku pro Základní školu Tasovice na školní pomůcky. 

 

 

Bere na vědomí: 

1) rozpočtové opatření č. 1/2022. 

2) rozpočtové opatření č. 2/2022. 

 

 

        

            

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

 

 

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

 


