
Zápis č. 1/2016 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 20.1.2016  

v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 

Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přítomni byli všichni členi 

zastupitelstva obce, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem v prezenční listině, která je 

přílohou tohoto zápisu. Na základě účasti šesti členů zastupitelstva prohlásil zastupitelstvo za 

usnášeníschopné. 

 

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: 

- projednání žádosti xxx na odkup části pozemku parc.č. 133/2 

- schválení návrhu znaku a vlajky pro Obec Bantice 

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 návrhu smlouvy o zemědělském pachtu AGROSERVIS, 1. Zemědělská a.s. 

Višňové na pozemky v k.ú. Bantice a v k.ú. Prosiměřice 

2) Schválení záměru pronájmu pozemků parc.č. GP 5005, GP 5081, GP 5190, GP 5290, GP 

5410/34 a GP 5302 v k.ú. Bantice 

3) Schválení záměru pronájmu pozemku parc.č. 228/1 v k.ú. Bantice 

4) Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2016 

5) Projednání projektové dokumentace na obnovu kulturního domu 

6) Schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 188/1 v k.ú. Bantice 

7) Projednání žádosti xxx na odkup části pozemku parc.č. 133/2 

8) Schválení návrhu znaku a vlajky pro Obec Bantice 

 

1. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o zemědělském pachtu se společností 

AGROSERVIS. 1. Zemědělská a.s. Višňové na pozemky parc.č. 2928 v k.ú. Prosiměřice, 

pozemky parc.č. GP 5410/10, 5410/13, 5410/14, 5410/15, 5410/22, 5410/23, 5410/25, 

5410/27, 5410/32, 5410/33, 5410/35, 5410/38, 5410/39, 5410/42, 5410/44, 5410/47, 5410/48, 

5410/51, 5410/56, 5410/62, 5410/63, 5410/64, 5410/65, 5410/68, 5410/69, 5435, 5436 a 5438 

v k.ú. Bantice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 7 let. Pachtovné je stanovené ve výši 

3.500,- Kč/Ha ročně. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 



Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zemědělském pachtu se společností 

AGROSERVIS. 1. Zemědělská a.s. Višňové na pozemky parc.č. 2928 v k.ú. Prosiměřice, 

pozemky parc.č. GP 5410/10, 5410/13, 5410/14, 5410/15, 5410/22, 5410/23, 5410/25, 

5410/27, 5410/32, 5410/33, 5410/35, 5410/38, 5410/39, 5410/42, 5410/44, 5410/47, 5410/48, 

5410/51, 5410/56, 5410/62, 5410/63, 5410/64, 5410/65, 5410/68, 5410/69, 5435, 5436 a 5438 

v k.ú. Bantice na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 7 let a pověřuje starostu k podpisu 

pachtovní smlouvy. 

 

2. Na jednání byl předložen návrh záměru pronájmu pozemků z důvodu zemědělského pachtu 

parc.č. GP 5005, GP 5081, GP 5190, GP 5290, GP 5410/34 a GP 5302 v k.ú. Bantice. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno.  

Hlasování: pro 7                          proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemků z důvodu zemědělského pachtu 

parc.č. GP 5005, GP 5081, GP 5190, GP 5290, GP 5410/34 a GP 5302 v k.ú. Bantice. 

 

3. Na jednání byl předložen návrh záměru pronájmu pozemku z důvodu provozování prodejny 

stavebnin  parc.č. 228/1 v k.ú. Bantice. O předloženém návrhu bylo hlasováno.  

Hlasování: pro 7                          proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 228/1 v k.ú. Bantice. 

 

4. Na jednání byl předložen návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2016. Starosta obce 

předložil kalkulaci nákladů na vodné a stočné na rok 2016. Kalkulovaná cena vodného je 

58,12 Kč bez DPH a stočného 20,11 Kč bez DPH. Na jednání byl vznesen návrh na stanovení 

vodného ve výši 20,- Kč bez DPH a stočného ve výši 10,- Kč bez DPH. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje na rok 2016 vodné ve výši 20,- Kč bez DPH a stočné ve 

výši 10,- Kč bez DPH.  

 

5. Na jednání byla předložena projektová dokumentace na obnovu kulturního domu. 

Přednesené námitky budou po dohodě s projektantem zapracovány do konečné podoby 

projektové dokumentace. 

 

6. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje části pozemku parc.č. 188/1 v k.ú. Bantice 

o celkové výměře 1104 m
2
. Předběžná cena prodeje 50,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno.  

 

Hlasování: pro 5               proti 1 (xxx)   zdržel se 1 (xxx) 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 188/1 v k.ú. Bantice o 

celkové výměře 1104 m
2
. Předběžná cena prodeje 50,- Kč bez DPH. 

 

7. Na jednání byla předložena žádost pana xxx, bytem xxx, na odkup části pozemku parc.č. 

133/2 v k.ú. Bantice. O žádosti bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 



Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. Bantice. 

Záměr prodeje bude schválen po doložení geometrického zaměření žadatelem. 

 

8. Na jednání byl předložen konečný návrh znaku a vlajky obce Bantice dle předloženého 

návrhu, který zpracovala firma ALERION s.r.o. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje konečný návrh znaku a vlajky obce Bantice dle 

předloženého návrhu, který zpracovala firma ALERION s.r.o. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 1/2016 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 20.1.2016 

 

Zastupitelstvo obce Bantice: 

Schvaluje:  

             1) návrh smlouvy o zemědělském pachtu se společností AGROSERVIS. 1. 

Zemědělská a.s. Višňové na pozemky parc.č. 2928 v k.ú. Prosiměřice, pozemky parc.č. GP 

5410/10, 5410/13, 5410/14, 5410/15, 5410/22, 5410/23, 5410/25, 5410/27, 5410/32, 5410/33, 

5410/35, 5410/38, 5410/39, 5410/42, 5410/44, 5410/47, 5410/48, 5410/51, 5410/56, 5410/62, 

5410/63, 5410/64, 5410/65, 5410/68, 5410/69, 5435, 5436 a 5438 v k.ú. Bantice na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 7 let a pověřuje starostu k podpisu pachtovní smlouvy 

             2) záměr pronájmu pozemků z důvodu zemědělského pachtu parc.č. GP 5005, GP 

5081, GP 5190, GP 5290, GP 5410/34 a GP 5302 v k.ú. Bantice 

            3) záměr pronájmu pozemku parc.č. 228/1 v k.ú. Bantice 

              4) na rok 2016 vodné ve výši 20,- Kč bez DPH a stočné ve výši 10,- Kč bez DPH 

            5) záměr prodeje části pozemku parc.č. 188/1 v k.ú. Bantice o celkové výměře 1104 

m
2
. Předběžná cena prodeje 50,- Kč bez DPH 

            6) konečný návrh znaku a vlajky obce Bantice dle předloženého návrhu, který 

zpracovala firma ALERION s.r.o. 

             

         

Bere na vědomí: 

    

 

Neschvaluje: 

 

             

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

 

 

 

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


