
Zápis č. 6/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 23.9.2020  

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 tyto body: 

- návrh na změnu veřejnoprávní smlouvy č. 1/2020 o poskytnutí dotace pro TJ Sokol 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 smlouvy o spolupráci při přípravě stavby „Silnice I/53 Znojmo - 

Lechovice, km 4,100 - km 11,292“ 

2) Projednání rozpočtového opatření č. 3/2020 

3) Projednání rozpočtového opatření č. 4/2020 

4) Schválení vyřazení majetku 

5) Schválení ukončení nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 305/1 v k.ú. Bantice 

6) Schválení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na provedení projektové dokumentace 

pro společné řízení na stavbu nového kulturního domu včetně oslovených firem 

7) Návrh na změnu veřejnoprávní smlouvy č. 1/2020 o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Bantice 

 

1. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby „Silnice I/53 

Znojmo - Lechovice, km 4,100 - km 11,292“ s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Jedná se o 

projednání možnosti změny křižovatky z navrženého průsečného křížení na křižovatku okružní 

při výstavbě výše uvedené stavby. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby „Silnice 

I/53 Znojmo - Lechovice, km 4,100 - km 11,292“ a pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy. 

 

http://www.bantice.cz/


2. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2020, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: ve výdajích se zvýší o 33.000,- Kč a ve financování se zvýší o 33.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020. 

 

3. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2020, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: v příjmech se zvýší o 402.000,- Kč, ve výdajích se zvýší o 47.000,- Kč a ve 

financování se sníží o 355.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020. 

 

4. Na jednání byl předložen návrh na vyřazení majetku obce. Jedná se o tento majetek: 

- čerpadlo kalové inv.č. I 376, PC Pentium -  inv.č. 259. 

- mobil Nokia 215 inv.č. I 404 

- multifunkční zařízení OKI MC 560 inv.č. I 307 

- kopírka SHARP AR - M165 inv.č. I 269 

O předložené návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení uvedeného majetku z majetku obce.  

 

5. Na jednání byl předložen návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu zemědělských pozemků 

na pozemek parc.č. 305/1 v k.ú. Bantice se xxx k 30.9.2020. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu zemědělských 

pozemků na pozemek parc.č. 305/1 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu k podpisu dohody. 

 

6. Na jednání byl předložen návrh na stanovení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na 

provedení projektové dokumentace pro společné řízení na stavbu nového kulturního domu 

včetně oslovených firem. Bylo navrženo, aby projektová dokumentace obsahovala: 

- projektovou dokumentaci pro společné řízení dle náležitosti vyhlášky, které součástí bude 

projekt vnitřní splaškové kanalizace a vodoinstalace, elektroinstalace, vzduchotechniky, 

posouzení akustiky, použití dešťové vody pro splachování na WC a zavlažování, plynoinstalace 

a rozpočet stavby 

- projekt pro demolici stávajícího objektu včetně rozpočtu 

Seznam oslovených firem: 

Projekt 1980, Viniční 240, Brno 

Ing. Arch. Jaroslav Poláček, Pražská 1743/44, Znojmo 

Atelier WIK, s.r.o., Rosického nám. 6, Brno 

Architektonická kancelář Maura, Skřivanova 334/4, Brno 

Evora CZ, s.r.o., Kobylnická 894/8, Šlapanice 

AC Projekt - Ing. Aleš Čeleda, Dobšická 12, Znojmo 

O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:        pro 6                                proti 0                                zdržel 0                                                          

Zastupitelstvo obce schvaluje stanovení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na 

provedení projektové dokumentace pro společné řízení na stavbu nového kulturního 

domu včetně oslovených firem. 

 

7. Na jednání byl předložen návrh na provedení změny Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2020 ve 

věci poskytnutí dotace na chod fotbalového oddílu v období roku 2020. Původní smlouva 



poskytovala částku ve výši 20.000,- Kč ve dvou splátkách. Na základě žádosti TJ Sokol Bantice 

by se požadovaná částka snížila na 10.000,- Kč. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:        pro 6                                proti 0                                zdržel 0                                                          

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2020 ve věci poskytnutí 

dotace na chod fotbalového oddílu v období roku 2020. Celková částka na poskytnutí 

dotace činí 10.000,- Kč. 

 

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 30.9.2020 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 6/2020 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 23.9.2020 

 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 

Schvaluje:  
 

            1) návrh smlouvy o spolupráci při přípravě stavby „Silnice I/53 Znojmo - Lechovice, km 

4,100 - km 11,292“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

           2) vyřazení uvedeného majetku z majetku obce. 

           3) návrh dohody o ukončení smlouvy o nájmu zemědělských pozemků na pozemek 

parc.č. 305/1 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu k podpisu dohody. 

           4) stanovení zadávacích podmínek pro výběrové řízení na provedení projektové 

dokumentace pro společné řízení na stavbu nového kulturního domu včetně oslovených firem. 

           5) změnu Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2020 ve věci poskytnutí dotace na chod 

fotbalového oddílu v období roku 2020. Celková částka na poskytnutí dotace činí 10.000,- Kč. 

            

 

Bere na vědomí: 

 

1) rozpočtové opatření č. 3/2020. 

2) rozpočtové opatření č. 4/2020. 

 

 

            

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 


