
Zápis č. 7/2021 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 1.11.2021  

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.  

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 smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 325 v k.ú. Bantice 

2) Schválení o zemědělském pachtu na pozemky v k.ú. Bantice a Těšetice u Znojma 

3) Schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v rámci stavby 

„Rekonstrukce veřejného vodovodu“ 

4) Schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 133/13 v k.ú. Bantice 

5) Schválení podání žádosti o dotaci na opravu komunikace před bytovkami 

6) Schválení dodatku smlouvy o zemědělském pachtu č. 60025/2016 

7) Schválení zástupce obce pro KoPÚ v k.ú. Bantice jako nevoleného člena sboru zástupců a 

člena 

8) Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na parc.č. 188/1 v k.ú. 

Bantice 

9) Schválení geometrického zaměření lokality pro výstavbu RD „Za školou“ 

10) Schválení vyřazení majetku 

11) Projednání žádosti na změnu územního plánu na pozemky parc.č. 46 a 45/2  

12) Projednání rozpočtového opatření č. 6  

13) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství 

14) Schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2021. o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

15) Schválení dodatku č. 1 smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK 

16) Schválení ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 105/3 a projednání nových 

žádosti na pronájem bytové jednotky 

 

http://www.bantice.cz/


1. Na jednání byla předložena smlouva o zřízení služebnosti na pozemek parc.č. 325 v k.ú. 

Bantice pro stavbu „Zatrubnění dešťové struhy“. Služebnost se zřizuje s Povodí Moravy s.p. za 

úplatu 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 služebnosti na pozemek parc.č. 325 v k.ú. 

Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

2. Na jednání byla předložena smlouva o zemědělském pachtu na pozemky parc.č. GP 5005, 

GP 5081, GP 5190, GP 5290 a GP 5302 v k.ú. Bantice a parc.č. 3181, 3394 a 3514 v k.ú. 

Těšetice u Znojma se společností POMONA Těšetice a.s. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zemědělském pachtu na pozemky parc.č. GP 

5005, GP 5081, GP 5190, GP 5290 a GP 5302 v k.ú. Bantice a parc.č. 3181, 3394 a 3514 

v k.ú. Těšetice u Znojma se společností POMONA Těšetice a.s. a pověřuje starostu obce 

k podpisu smlouvy. 

 

3. Na jednání byla předložena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

s Jihomoravským krajem na pozemky parc.č. 299/1, 466/1, 466/3, 466/4 a 466/5 v k.ú. Bantice 

v rámci stavby „Rekonstrukce veřejného vodovodu“. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

s Jihomoravským krajem na pozemky parc.č. 299/1, 466/1, 466/3, 466/4 a 466/5 v k.ú. 

Bantice v rámci stavby „Rekonstrukce veřejného vodovodu“ a pověřuje starostu obce 

k podpisu smlouvy. 

 

4. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje části pozemku parc.č. 133/13 o výměře 33 

m2 v k.ú. Bantice. Předběžná cena prodeje 150,- Kč/m2 s DPH. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje část pozemku parc.č. 133/13 o 

výměře 33m2. 

  

5. 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 7                     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. 

 

6. Na jednání byl předložen dodatek smlouvy o zemědělském pachtu č. 60025/2016 se 

společností AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. Jedná se o změnu výměry pozemků, určených 

pro zemědělské účely. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek smlouvy o zemědělském pachtu č. 60025/2016 se 

společností AGROSERVIS, 1. zemědělská a.s. a pověřuje starostu k podpisu dodatku. 

 



7. Na jednání byl předložen návrh na zvolení zástupce obce pro komplexní pozemkové úpravy 

v k.ú. Bantice jako nevoleného člena sboru zástupců. Jako zástupce byl navržen xxx. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje xxx jako nevoleného člena sboru zástupců pro komplexní 

pozemkové úpravy v k.ú. Bantice. 

 

8. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se 

společností EG.D, a.s. na pozemek parc.č. 188/1 v k.ú. Bantice. výši 2.000,- Kč bez DPH.  O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. na pozemek parc.č. 188/1 v k.ú. Bantice a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

9. Na jednání byl předložen návrh na geometrické zaměření rozdělení pozemků určených pro 

výstavbu RD v lokalitě „Za školou“, které vypracovala společnost GAK Zdeněk Popelka. Jedná 

se celkově o 9 pozemků. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na geometrické zaměření rozdělení pozemků 

určených pro výstavbu RD v lokalitě „Za školou“. 

 

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

- nástěnné kalendáře – 52 kusů 

O předložené návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení nástěnných kalendářů – 52 kusů z majetku obce. 

 

11. Na jednání byla předložena žádost xxx o začlení pozemků parc.č. 46 a 45/2 v k.ú. Bantice 

do změny územního plánu na možnost výstavby rodinného domu. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 0                     proti 7                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce neschvaluje začlení pozemků parc.č. 46 a 45/2 v k.ú. Bantice do změny 

územního plánu na možnost výstavby rodinného domu. 

 

12. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 6/2021, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: v příjmech se zvýší o 150.000,- Kč, ve výdajích se zvýší o 0,- Kč a ve financování 

se sníží o 150.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2021. 

 

13. Na jednání byla předložena Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:        pro 7                                proti 0                                zdržel 0                                                          

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství. 

 



14. Na jednání byla předložena Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:        pro 7                                proti 0                                zdržel 0                                                          

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství. 

 

15. Na jednání byl předložen dodatek smlouvy č.1 o zajištění financování systému IDS JMK 

s Jihomoravským krajem. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.1 o zajištění financování systému IDS JMK 

s Jihomoravským krajem a pověřuje starostu k podpisu dodatku. 

 

16. Na jednání byla předložena dohoda o ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 

105/3 v bytovém domě na parc.č. 133/29 v k.ú. Bantice k 31.10.2021. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku 

č. 105/3 v bytovém domě na parc.č. 133/29 v k.ú. Bantice k 31.10.2021. 

 

Dále byly předloženy nové žádosti na pronájem tohoto bytu. Předložené žádosti byly 

projednány a bylo navrženo pořadí pro přidělení bytu takto: 

1. xxx 

2. xxx 

3. xxx 

Jednotlivý žadatelé budou osloveni dle pořadí k doložení dokumentů potřebných pro přidělení 

bytu a po doložení dokumentů a splnění podmínek bude sepsána nájemní smlouva.  

 

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 20.30 hod. 
Zapsala: xxx 

Zápis vypracován 7.11.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 7/2021 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 1.11.2021 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 

Schvaluje:  

            1) smlouvu o zřízení služebnosti na pozemek parc.č. 325 v k.ú. Bantice a pověřuje 

starostu obce k podpisu smlouvy. 

           2) smlouvu o zemědělském pachtu na pozemky parc.č. GP 5005, GP 5081, GP 5190, GP 

5290 a GP 5302 v k.ú. Bantice a parc.č. 3181, 3394 a 3514 v k.ú. Těšetice u Znojma se 

společností POMONA Těšetice a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

           3) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem na 

pozemky parc.č. 299/1, 466/1, 466/3, 466/4 a 466/5 v k.ú. Bantice v rámci stavby 

„Rekonstrukce veřejného vodovodu“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

            4) návrh záměru prodeje část pozemku parc.č. 133/13 o výměře 33m2. 

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

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

          6) dodatek smlouvy o zemědělském pachtu č. 60025/2016 se společností AGROSERVIS, 

1. zemědělská a.s. a pověřuje starostu k podpisu dodatku.  

          7) xxx jako nevoleného člena sboru zástupců pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 

Bantice. 

          8) návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON 

Distribuce, a.s. na pozemek parc.č. 188/1 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

          9) návrh na geometrické zaměření rozdělení pozemků určených pro výstavbu RD 

v lokalitě „Za školou“. 

       10) vyřazení nástěnných kalendářů – 52 kusů z majetku obce. 

       11) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového 

hospodářství. 

       12) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. 

       13) dodatek č.1 o zajištění financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem a 

pověřuje starostu k podpisu dodatku. 

       14) dohodu o ukončení nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 105/3 v bytovém domě 

na parc.č. 133/29 v k.ú. Bantice k 31.10.2021. 

 

Neschvaluje:  

1) začlení pozemků parc.č. 46 a 45/2 v k.ú. Bantice do změny územního plánu na 

možnost výstavby rodinného domu. 

 

Bere na vědomí: 

 

1) rozpočtové opatření č. 6/2021. 

 

            

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

 

 

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


