
Zápis č. 9/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 19.12.2022  

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 zapisovatelem 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 zrušení předkupního práva na pozemek parc.č. 64/5 

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) Složení slibu nového zastupitele obce a předání jmenování 

2) Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2023 

3) Schválení plánu k inventarizaci majetku za rok 2022 

4) Schválení kalkulace vodného a stočného pro rok 2023 

5) Projednání finančního příspěvku obce na financování terénních sociálních služeb pro rok 

2023 

6) Projednání rozpočtového opatření č. 9/2022 

7) Projednání rozpočtového opatření č. 10/2022 

8) Projednání rozpočtového opatření č. 11/2022 

9) Schválení nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. Bantice 

10) Schválení neinvestičního příspěvku na provoz ČOV Lechovice 

11) Projednání žádosti o sponzorský dar pro Matky v běhu z.s. 

12) Schválení návrhu geometrického zaměření pro oddělení pozemku parc.č. 326/1 a GP 

5410/73 

13) Stanovení termínů pro konání zastupitelstva na rok 2023 

14) Schválení provedení laviček na koupacím biotopu a fotbalovém hřišti 

15) Termíny kulturních akcí na rok 2023 

16) Schválení zrušení předkupního práva na pozemek parc.č. 64/5 

17) Schválení nákupu dvou boxů pro zimní posyp 

 

 

http://www.bantice.cz/


1. Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval xxx ke složení slibu. Před složením 

slibu předsedající upozornil přítomného člena zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo 

složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu obce Bantice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 

a vyzval xxx ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. xxx 

neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

2. Na jednání byl předložen návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2023. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2023. 

 

3. Na jednání byl předložen návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2022. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2022. 

  

4. Na jednání byl předložen návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2023. Kalkulovaná 

cena vodného je 29,50 Kč bez DPH a stočného 50,45 Kč bez DPH. Na jednání byl vznesen 

návrh na stanovení vodného ve výši 27,- Kč bez DPH a stočného ve výši 12,- Kč bez DPH. Ke 

stočnému bude přičten poplatek vy výši 34,- Kč bez DPH za čištění odpadních vod Svazku 

Lechovice. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje na rok 2023 vodné ve výši 27,- Kč bez DPH a stočné ve výši 

46,- Kč bez DPH.  

 

5. Na jednání byla předložena žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Bantice do rozpočtu 

města Znojma na terénní služby pro rok 2023. Dle rozpisu města Znojma se jedná o částku 

18.000,- Kč. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 18.000,- Kč z rozpočtu obce do 

rozpočtu města Znojma na terénní služby pro rok 2023. 

 

6. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 9/2022, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: ve výdajích se sníží o 3.000.000,- Kč a ve financování se sníží o 3.000.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2022. 

 

7. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 10/2022, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: v příjmech se zvýší o 65.000,- Kč, ve výdajích se zvýší o 65.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2022. 

 

8. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 11/2022, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: v příjmech se zvýší o 18.000,- Kč, ve výdajích se zvýší o 18.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2022. 



 

9. Na jednání byl předložena nájemní smlouva na část pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. Bantice o 

výměře 387 m2. Záměr pronájmu pozemku byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.11.2022 

pod číslem zápisu 8/2022. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 1 (xxx) 

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 133/2 

v k.ú. Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Na jednání byl předložena žádost Svazku pro vodovody a kanalizace na neinvestiční transfer 

na provoz ČOV Lechovice pro rok 2022 ve výši 42.500,- Kč. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční transfer na provoz ČOV Lechovice pro rok 

2022 ve výši 42.500,- Kč. 

 

11. Na jednání byl předložena žádost o sponzorský dar pro spolek Matky v běhu z.s. Byl 

navržen dar ve výši 5.000,-. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje sponzorský dar pro spolek Matky v běhu z.s. ve výši 5.000,- 

a pověřuje starostu obce k podpisu darovací smlouvy. 

 

12. Na jednání byl předložen návrh geometrického zaměření pro oddělení pozemku parc.č. 

326/1 a GP 5410/73. Je navrženo oddělení v šířce 23,0 m s délkou odpovídající sousednímu 

pozemku. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje navržené oddělení pozemku parc.č. 326/1 a GP 5410/73. 

 

13. Na jednání byl předložen návrh na schválení plánu konání zastupitelstev na rok 2023. Byly 

navrženy tyto termíny - 6.2., 20.3., 24.4., 19.6., 31.7. 11.9., 6.11. a 18.12. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje termíny - 6.2., 20.3., 24.4., 19.6., 31.7. 11.9., 6.11. a 18.12. 

pro konání zastupitelstva obce pro rok 2023. 

 

14. Na jednání byl předložen návrh na provedení laviček na koupacím biotopu a fotbalovém 

hřišti. Bylo navrženo provedení 2 kusů laviček na biotopu, 2 kusů laviček na fotbalovém hřišti 

ve stráni a dvou kusů laviček na pozemku parc.č. 327/31. Lavičky budou osazeny pracovníky 

obce. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení 2 kusů laviček na biotopu, 2 kusů laviček na 

fotbalovém hřišti ve stráni a dvou kusů laviček na pozemku parc.č. 327/31. 

 

15. Na jednání byl předložen kalendář kulturních akcí na rok 2023 konaných obcí.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí kalendář kulturních akcí na rok 2023. 

 



16. Na jednání byla předložena žádost manželů Fialových na zrušení předkupního práva na 

pozemek parc.č. 64/5, z důvodu splnění podmínky provedení hrubé stavby rodinného domu na 

tomto pozemku. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení předkupního práva na pozemek parc.č. 64/5. 

 

17. Na jednání byl předložen návrh na nákup dvou boxů na zimní posyp. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup dvou boxů na zimní posyp. 

 

 

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. 
Zapsal: xxx 

Zápis vypracován 28.12.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 9/2022 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 19.12.2022 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 

Schvaluje:  

           1) návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2023. 

          2) návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2022. 

          3) na rok 2023 vodné ve výši 27,- Kč bez DPH a stočné ve výši 46,- Kč bez DPH. 

          4) finanční příspěvek ve výši 18.000,- Kč z rozpočtu obce do rozpočtu města Znojma na 

terénní služby pro rok 2023. 

          5) nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. Bantice a pověřuje 

starostu obce k podpisu smlouvy. 

          6) neinvestiční transfer na provoz ČOV Lechovice pro rok 2022 ve výši 42.500,- Kč. 

          7) sponzorský dar pro spolek Matky v běhu z.s. ve výši 5.000,- a pověřuje starostu obce 

k podpisu darovací smlouvy. 

          8) navržené oddělení pozemku parc.č. 326/1 a GP 5410/73. 

          9) termíny - 6.2., 20.3., 24.4., 19.6., 31.7. 11.9., 6.11. a 18.12. pro konání zastupitelstva 

obce pro rok 2023. 

        10) provedení 2 kusů laviček na biotopu, 2 kusů laviček na fotbalovém hřišti ve stráni a 

dvou kusů laviček na pozemku parc.č. 327/31. 

        11) zrušení předkupního práva na pozemek parc.č. 64/5. 

        12) nákup dvou boxů na zimní posyp. 

 

        

Bere na vědomí: 

1) rozpočtové opatření č. 9/2022. 

2) rozpočtové opatření č. 10/2022. 

3) rozpočtové opatření č. 11/2022. 

4) kalendář kulturních akcí na rok 2023. 

 

 

 

        

            

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

 

 

 

 

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

 

 

 


