
Zápis č. 6/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 13.9.2021  

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: 

- schválení darovací smlouvy na pozemky parc.č. 366/5, 366/6, 466/3, 466/4 a 466/5 

- schválení osazení dopravních značek na místní komunikaci na parc.č. 454/3 

- projednání rozpočtového opatření č.5 

- projednání možnosti pronájmu hospody 

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 kupní smlouvy na pozemky parc.č. 326/4, 327/40 a 305/8 v k.ú. Bantice 

2) Schválení žádosti o souhlas s darovací smlouvou na parc.č. 188/12 v k.ú. Bantice 

3) Schválení vyřazení majetku 

4) Schválení nabídky na provedení osvětlení stezky u potoka 

5) Schválení žádosti na provedení zatravňovací dlažby u bytové jednotky č. 102/1 

6) Schválení rozdělení pozemků pro novou zástavbu „Za školou“ 

7) Schválení darovací smlouvy na pozemky parc.č. 366/5, 366/6, 466/3, 466/4 a 466/5 

8) Schválení osazení dopravních značek na místní komunikaci na parc.č. 454/3 

9) Projednání rozpočtového opatření č.4 

10) Projednání rozpočtového opatření č.5 

11) Projednání programu a termínu večeru duchů 

12) Projednání možnosti pronájmu hospody 

13) Projednání nabídky na odkup pozemku parc.č. 133/32 

 

 

1. Na jednání byl předložen návrh kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 326/4, 327/40 a 

305/8 v k.ú. Bantice. Záměr prodeje pozemků byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.6.2021 

pod číslem zápisu 4/2021. Cena za prodej pozemků byla stanovena ve výši 150 Kč/m2 s DPH. 

O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

http://www.bantice.cz/


Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemků parc.č. 326/4, 327/40 a 

305/8 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

2. Na jednání byla předložena žádost o souhlas s darovací smlouvou na pozemek parc.č. 188/12 

v k.ú. Bantice. Jedná se o souhlas z důvodu předkupního práva obce na tento pozemek. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje souhlas s darovací smlouvou na pozemek parc.č. 188/12 

v k.ú. Bantice. 

 

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

- monitor HP L 2245 wg inv.č. 306 

- vodoměr inv.č. 395 

- vodoměr inv. č. 396 

O předložené návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení monitoru HP L 2245 wg inv.č. 306, vodoměru 

inv.č. 395 a vodoměru inv.č. 396 z majetku obce. 

 

4. Na jednání byla předložena nabídka společnosti ECOLED veřejné osvětlení s.r.o. na 

provedení veřejného osvětlení na stezce kolem potoka. Jedná se o osazení 4 kusů svítidel včetně 

svítidel. Celková cena je 64.037,50,- Kč bez DPH. Dále dojde k doplnění dvou světel veřejného 

osvětlení („Za Klišovým“ a „Směrem ke hřišti“). O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na provedení veřejného osvětlení na stezce kolem 

potoka v ceně 64.037,50,- Kč bez DPH.  

 

5. Na jednání byl předložena žádost xxx na možnost zpevnění stávajícího terénu na pozemku 

parc.č. 133/2 zatravňovací dlažbou pro bytovou jednotku 102/1. Tato plocha by sloužila pro 

parkování osobního automobilu. Provedení stavebních prací bude na náklad žadatele. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje možnost zpevnění stávajícího terénu na pozemku parc.č. 

133/2 zatravňovací dlažbou pro bytovou jednotku 102/1. 

 

6. Na jednání byl předložen návrh na rozdělení stavebních pozemků v lokalitě „Za školou“. 

Rozdělení bude dle zástavbové situace zpracované xxx. Lokalita bude rozdělena na 9 pozemků. 

O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení stavebních pozemků v lokalitě „Za školou“ na 9 

pozemků.  

 

7. Na jednání byl předložen návrh darovací smlouvy na pozemky parc.č. 366/5, 366/6, 466/3, 

466/12, 466/13, 466/14, 466/15, 466/16 a 466/17 o celkové výměře 2.971 m2 v k.ú. Bantice dle 

geometrického plánu č. 416-37/2020 s Jihomoravským krajem. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 



Zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy na pozemky parc.č. 366/5, 366/6, 

466/3, 466/12, 466/13, 466/14, 466/15, 466/16 a 466/17 v k.ú. Bantice dle geometrického 

plánu č. 416-37/2020 s Jihomoravským krajem a pověřuje starostu obce k podpisu 

darovací smlouvy. 

 

8. Na jednání byl předložen návrh na osazení dvou kusů dopravních značek „Zákaz stání“ na 

místní komunikaci na parc.č. 454/3 z důvodu parkování nákladních automobilů v odpoledních 

a nočních hodinách. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje osazení dvou kusů dopravních značek „Zákaz stání“ na 

místní komunikaci na parc.č. 454/3. 

 

9. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2021, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: v příjmech se zvýší o 5.000,- Kč, ve výdajích se zvýší o 20.000,- Kč a ve 

financování se zvýší o 15.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021. 

 

10. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5/2021, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: v příjmech se zvýší o 155.000,- Kč, ve výdajích se zvýší o 49.000,- Kč a ve 

financování se sníží o 106.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021. 

 

11. Na jednání byla předložen program večeru duchů, který proběhne dne 16.10.2021 od 15.00 

hod. v areálu fotbalového hřiště. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí program večeru duchů. 

 

12. Na jednání byla předložena žádost o pronájem místního pohostinství. Bylo dohodnuto, že 

starosta probere tuto záležitost se současným pronajímatelem a na dalším zastupitelstvu 

seznámí ostatní zastupitelé s dalším postupem pro případný pronájem pohostinství. 

 

13. Na jednání byl předložena nabídka na možný odkup pozemku parc.č. 133/32 v k.ú. Bantice 

do vlastnictví obce. Zastupitelstvo navrhuje cenu ve výši 100,- Kč/m2 za odkup pozemku. 

Starosta obce s uvedenou nabídku seznámí navrhovatele a o jeho odpovědi bude zastupitelstvo 

informovat. 

 

 

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 20.00 hod. 
Zapsala: xxxx 

Zápis vypracován 20.9..2021 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 6/2021 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 13.9.2021 

 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 

Schvaluje:  
 

            1) kupní smlouvu na prodej pozemků parc.č. 326/4, 327/40 a 305/8 v k.ú. Bantice a 

pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

           2) souhlas s darovací smlouvou na pozemek parc.č. 188/12 v k.ú. Bantice. 

           3) vyřazení monitoru HP L 2245 wg inv.č. 306, vodoměru inv.č. 395 a vodoměru inv.č. 

396 z majetku obce. 

            4) nabídku na provedení veřejného osvětlení na stezce kolem potoka v ceně 64.037,50,- 

Kč bez DPH. 
          5) možnost zpevnění stávajícího terénu na pozemku parc.č. 133/2 zatravňovací dlažbou 

pro bytovou jednotku 102/1. 

          6) rozdělení stavebních pozemků v lokalitě „Za školou“ na 9 pozemků.  

          7) návrh darovací smlouvy na pozemky parc.č. 366/5, 366/6, 466/3, 466/12, 466/13, 

466/14, 466/15, 466/16 a 466/17 v k.ú. Bantice dle geometrického plánu č. 416-37/2020 

s Jihomoravským krajem a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy. 

          8) osazení dvou kusů dopravních značek „Zákaz stání“ na místní komunikaci na parc.č. 

454/3. 

 

 

Bere na vědomí: 

 

1) rozpočtové opatření č. 4/2021. 

2) rozpočtové opatření č. 5/2021. 

3) program večeru duchů. 

 

 

            

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

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


