
Zápis č. 7/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 16.11.2020  

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: 

- schválení podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace u bytovek 

- seznámení s nabídkou na vývoz tříděného odpadu a bioodpadu 

xxx vznesl návrh, aby byl doplněn program o tento bod: 

- na stanovení termínů pro konání zastupitelstva na rok 2021 

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 záměru prodeje pozemků parc.č. 479/25, 485/32 a 485/35 v k.ú. Bantice 

2) Projednání rozpočtového opatření č. 5/2020 

3) Projednání rozpočtového opatření č. 6/2020 

4) Projednání rozpočtového opatření č. 7/2020 

5) Schválení návrhu kupní smlouvy na pozemek parc.č. 188/11 v k.ú. Bantice 

6) Schválení návrhu kupní smlouvy na pozemek parc.č. 188/12 v k.ú. Bantice 

7) Schválení návrhu smlouvy na poskytnutí služeb mobilní aplikace „Česká obec“ 

8) Schválení návrhu smlouvy na poskytnutí dotace pro dodávku a montáž nádrže na dešťovou 

vodu 

9) Projednání žádosti na odkup části pozemku parc.č. 30/1 v k.ú. Bantice 

10) Projednání žádosti na umístění stavby na pozemku parc.č. 104/2 v k.ú. Bantice 

11) Projednání žádosti na odkup části pozemku parc.č. 169/1 v k.ú. Bantice 

12) Projednání žádostí občanů v rámci provedení změny územního plánu obce č.1 

13) Projednání návrhu studie na provedení zástavby „Za školou“ 

14) Schválení podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace u bytovek 

15) Seznámení s nabídkou na vývoz tříděného odpadu a bioodpadu 

16) Stanovení termínů pro konání zastupitelstva na rok 2021 

http://www.bantice.cz/


1. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje pozemků parc.č. 479/25 o výměře 41 m2,  

485/32 o výměře 13 m2 a parc.č. 485/35 o výměře 3 m2 v k.ú. Bantice. Předběžná cena prodeje 

24,80,- Kč/m2 bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje pozemků parc.č. 479/25, 485/32 a 

parc.č. 485/35 v k.ú. Bantice. 

 

2. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5/2020, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: v příjmech zvýší o 15.500,- Kč a ve výdajích se zvýší o 15.500,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020. 

 

3. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 6/2020, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: ve výdajích se zvýší o 90.000,- Kč a ve financování se zvýší o 90.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2020. 

 

4. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 7/2020, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: ve výdajích se zvýší o 35.000,- Kč a ve financování se zvýší o 35.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2020. 

 

5. Na jednání byl předložen návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 188/11 v k.ú. 

Bantice. Záměr prodeje pozemku parc.č. 188/11 byl schválen zastupitelstvem obce dne 

3.8.2020 pod číslem zápisu 5/2020. Cena za prodej pozemku byla stanovena ve výši 124 Kč/m2 

bez DPH za pozemek parc.č. 188/11. Celková cena za prodej pozemku parc.č. 188/11 je 

135.780,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 188/11 v k.ú. 

Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

6. Na jednání byl předložen návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 188/12 v k.ú. 

Bantice. Záměr prodeje pozemku parc.č. 188/12 byl schválen zastupitelstvem obce dne 

3.8.2020 pod číslem zápisu 5/2020. Cena za prodej pozemku byla stanovena ve výši 124 Kč/m2 

bez DPH za pozemek parc.č. 188/12. Celková cena za prodej pozemku parc.č. 188/12 je 

106.268,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 188/12 v k.ú. 

Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

7. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o poskytování služeb mobilní aplikace „Česká 

obec“ se společností Urbicus s.r.o., IČ: 01971140, Edisinova 2979/7, Brno. Celková cena je 

8.000,- Kč bez DPH za rok užívání. Smlouva je na dobu určitou jednoho roku. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování služeb mobilní aplikace „Česká 

obec“ se společností Urbicus s.r.o., IČ: 01971140, Edisinova 2979/7, Brno a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 



8. Návrh smlouvy na poskytnutí dotace pro dodávku a montáž nádrže na dešťovou vodu nebyl 

na zasedání předložen a bude projednán na nejbližším zastupitelstvu. 

9. Na jednání byla předložena žádost xxx. na odkup části pozemku parc.č. 30/1 v k.ú. Bantice. 

Uvedená žádost byla posouzena a bylo dohodnuto, že žádost bude znovu projednána 

v návaznosti na schválení uvedeného území do změny územního plánu č. 1. 

10. Na jednání byla předložena žádost manželů xxx na umístění přístřešku na parc.č. 104/2 

v k.ú. Bantice. Jedná se o stavbu dočasnou a rozebíratelnou o rozměrech 4,0 x 3,0 m. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost manželů xxx na umístění přístřešku na parc.č. 104/2 

v k.ú. Bantice. 

 

11. Na jednání byla předložena žádost xxx na odkup části pozemku parc.č. 169/1 o celkové 

výměře 7 m2. Zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemku a navrhuje schválení záměru prodeje 

pozemků parc.č. 169/3 o výměře 4 m2 a parc.č. 169/4 o výměře 3 m2 v k.ú. Bantice. Předběžná 

cena prodeje 124,- Kč/m2 bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje pozemků parc.č. 169/3 a parc.č. 169/4 

v k.ú. Bantice. 

 

12. Na jednání byly předloženy žádostí občanů o začlenění pozemků do připravované změny 

územního plánu č.1. Zastupitelé byli seznámeni s jednotlivými navrhovanými lokalitami a bylo 

dohodnuto, že definitivní schválení bude provedeno na nejbližším zastupitelstvu. 

 

13. Na jednání byla předložena studie na provedení zástavby „Za školou“. Studie navrhovala 

umístění šesti rodinných domů. Bylo dohodnuto, že bude studie doplněna ještě o variantu pro 

umístění deseti rodinných domů. Tyto dvě varianty studie budou předloženy na nejbližší 

zastupitelstvo.  

 

14. Na jednání byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci na akci „Bantice, oprava místní 

komunikace“ akci z programu Ministerstva pro místní rozvoj/DT 117d8210A – podpora 

obnovy místních komunikací. Na uvedenou stavbu byla zpracována projektová dokumentace. 

O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Bantice, oprava místní 

komunikace“ akci z programu Ministerstva pro místní rozvoj/DT 117d8210A – podpora 

obnovy místních komunikací. 

 

15. Na jednání bylo provedeno seznámení zastupitelstva s obdrženou dotací na dodávku 

popelnic na tříděný odpad (plast a papír) a bioodpad. Dále byli zastupitelé seznámení 

s předběžnou nabídkou na vývoz těchto popelnic společností FCC Česká republika, s.r.o. U 

plastu byla navržena cena 1.770,- Kč za jeden vývoz, u papíru 1.410,- Kč za jeden vývoz a 

bioodpadu 1.390,- Kč za jeden vývoz. Ceny jsou bez DPH. Tyto ceny budou jako podklad pro 

schválení dodatku smlouvy. Dodání popelnic pro občany bude proveden během měsíce ledna 

2021. 

 



16. Na jednání byl předložen návrh na schválení plánu konání zastupitelstev na rok 2021. Byly 

navrženy tyto termíny - 1.2., 15.3., 3.5., 14.6., 2.8., 13.9., 1.11. a 13.12. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje termíny 1.2., 15.3., 3.5., 14.6., 2.8., 13.9., 1.11. a 13.12. pro 

konání zastupitelstva obce pro rok 2021. 

 

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: xxx 

Zápis vypracován 22.11.2020 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 7/2020 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 16.11.2020 

 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 

Schvaluje:  
 

            1) záměru prodeje pozemků parc.č. 479/25, 485/32 a parc.č. 485/35 v k.ú. Bantice. 

           2) kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 188/11 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu 

obce k podpisu smlouvy. 

           3) kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 188/12 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu 

obce k podpisu smlouvy. 

           4) schvaluje smlouvu o poskytování služeb mobilní aplikace „Česká obec“ se 

společností Urbicus s.r.o., IČ: 01971140, Edisinova 2979/7, Brno a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy. 

          5) žádost manželů xxx na umístění přístřešku na parc.č. 104/2 v k.ú. Bantice. 

          6) návrh záměru prodeje pozemků parc.č. 169/3 a parc.č. 169/4 v k.ú. Bantice. 

          7) podání žádosti o dotaci na akci „Bantice, oprava místní komunikace“ akci z programu 

Ministerstva pro místní rozvoj/DT 117d8210A – podpora obnovy místních komunikací. 

          8) termíny 1.2., 15.3., 3.5., 14.6., 2.8., 13.9., 1.11. a 13.12. pro konání zastupitelstva obce 

pro rok 2021. 

 

 

Bere na vědomí: 

 

1) rozpočtové opatření č. 5/2020. 

2) rozpočtové opatření č. 6/2020. 

3) rozpočtové opatření č. 7/2020. 
 

 

 

            

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

 

 

 

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

 

 

 


