
Zápis č. 8/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 14.11.2022  

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 smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 299/1, 466/1 a 466/4 

- předběžný souhlas starostovi obce k provedení a schválení nezbytných rozpočtových opatření 

v průběhu roku 

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) Složení slibu nového zastupitele obce a předání jmenování 

2) Schválení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 133/2 

3) Schválení nového dopravního značení pro místní komunikace na parc.č. 414/1, 94/1 a 80/2 

4) Projednání žádosti na umístění rozvodu NN na parc.č. 333/5 

5) Informace o výsadbě stromů na podzim 2022 

6) Projednání programu vánoční besídky 

7) Projednání rozpočtového opatření č. 7/2022 

8) Projednání rozpočtového opatření č. 8/2022 

9) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 299/1, 466/1 a 466/4 

10) Předběžný souhlas starostovi obce k provedení a schválení nezbytných rozpočtových 

opatření v průběhu roku 

 

1. Tento bod z jednání byl vypuštěn, protože nový zastupitel se z jednání zastupitelstva řádně 

omluvil a slib složí na nejbližším zasedání zastupitelstva. 

 

2. Na jednání byl předložen návrh záměru pronájmu části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. Bantice 

o výměře 387 m2. Předběžná cena pronájmu je 1 Kč m2/rok. Nájem bude na dobu neurčitou 

s výpovědní lhůtou tři měsíce. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

http://www.bantice.cz/


Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru pronájmu  části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. 

Bantice o výměře 387 m2. Nájem bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. 

 

3. Na jednání byl předložen návrh nového dopravního značení pro místní komunikace na parc.č. 

414/1, 94/1 a 80/2. K tomuto návrhu byly vzneseny připomínky (umístění retardéru a jejich 

počet, umístění značek označující začátek obce, označení křižovatek). Tyto připomínky budou 

znovu zpracovány do návrhu a předloženy k odsouhlasení zastupitelstvu. 

  

4. Na jednání byla předložena žádost xxx o souhlas s provedením rozvodu NN na parc.č. 

327/32. Rozvod bude sloužit pro stavbu zemního sklepa na parc.č. 333/5. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedením rozvodu NN na parc.č. 327/32 pro stavbu 

sklepa na parc.č. 333/5. 

 

5. Na jednání starosta podal informaci o výsadbě stromů na podzim 2022. Bude provedena 

výsadba stromů kolem cesty směrem k rybníku, doplnění výsadby na poldru a pokračovaní 

výsadby stromů nad rybníkem. Dále podal informaci, že v rámci opravy komunikace I/53, dojde 

k náhradní výsadbě stromů, která proběhne na pozemku parc.č. 3734 v k.ú. Prosiměřice. Tato 

výsadba má být provedena nejpozději na jaře 2023. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výsadbě stromů na podzim 2022. 

 

6. Na jednání byl předložen program vánoční besídky, která proběhne dne 26.11.2022.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí program vánoční besídky. 

 

7. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 7/2022, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: v příjmech se zvýší o 46.200,- Kč, ve výdajích se zvýší o 166.100,- Kč a ve 

financování se zvýší o 119.900,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2022. 

 

8. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8/2022, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: v příjmech se zvýší o 250.000,- Kč, ve výdajích se zvýší o 95.000,- Kč a ve 

financování se sníží o 155.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2022. 

 

9. Na jednání byla předložena smlouva o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 299/1, 

466/1 a 466/4 v k.ú. Bantice s Jihomoravským krajem na uložení vodovodu a kanalizace 

v rámci stavby „Rekonstrukce veřejného vodovodu „V“, prodloužení veřejného vodovodu 

„V1“ a splaškové kanalizace „S“. Věcné břemeno je úplatné ve výši 13.177,- Kč bez DPH. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

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

299/1, 466/1 a 466/4 v k.ú. Bantice s Jihomoravským krajem a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy. 

 

10. Na jednání byl předložen návrh v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na vydání předběžného souhlasu 



starostovi obce k provedení a schválení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku 

s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předkládána na vědomí vždy na nejbližším konání 

zastupitelstva obce. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydání předběžného souhlasu 

starostovi obce k provedení a schválení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu 

roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předkládána na vědomí vždy na 

nejbližším konání zastupitelstva obce. 

 

 

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 24.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 8/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 14.11.2022 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 

Schvaluje:  

           1) návrh záměru pronájmu  části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. Bantice o výměře 387 m2. 

Nájem bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. 

          2) provedením rozvodu NN na parc.č. 327/32 pro stavbu sklepa na parc.č. 333/5. 

          3) smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 299/1, 466/1 a 466/4 v k.ú. 

Bantice s Jihomoravským krajem a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

         4) v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, vydání předběžného souhlasu starostovi obce k provedení a 

schválení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku s tím, že přijatá rozpočtová 

opatření budou předkládána na vědomí vždy na nejbližším konání zastupitelstva obce. 

          

Bere na vědomí: 

1) informaci o výsadbě stromů na podzim 2022. 

2) program vánoční besídky. 

3) rozpočtové opatření č. 7/2022. 

4) rozpočtové opatření č. 8/2022. 

 

 

 

        

            

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

 

 

 

 

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

 


