
Zápis č. 1/2018 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 25.1.2018  

v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu 

Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přítomno bylo pět členů zastupitelstva 

obce (nepřítomen xxx a xxx), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem v prezenční listině, 

která je přílohou tohoto zápisu. Na základě účasti pěti 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 5 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 5 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 na odkup pozemku parc.č. 216/4 a části pozemku parc.č. 228/32 (GP 

5331) v k.ú. Bantice 

- projednání rozpočtového opatření č. 11/2017 

- schválení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene na parc.č. GP 5410/14 

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 5 členů   proti 0   zdržel se 0  

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání. 

 

Program jednání: 

1) Projednání možnosti podat žádost o dotaci na pořízení sběrných nádob na odpady 

2) Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2017 

3) Schválení rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020 

4) Schválení návrhu na sloučení pozemků parc.č. 333/4, 332/1 a 29 v k.ú. Bantice 

5) Projednání rozpočtového opatření č. 9/2017 

6) Projednání rozpočtového opatření č. 10/2017  

7) Projednání rozpočtového opatření č. 11/2017  

8) Projednání možnosti podáni žádosti o dotaci na opravu průjezdu obecního úřadu 

9) Zpráva kontrolního a finančního výboru 

10) Schválení návrhu odpisového plánu na rok 2018 

11) Seznámení s projektem na výstavbu rodinného domu na parc.č. 64/5 

12) Schválení návrhu smlouvy na zajištění bezpečnosti počítačové sítě 

13) Informace o provedení zajištění požární bezpečnosti objektů ve vlastnictví obce 

14) Projednání programu fašanku 2018 

15) Projednání žádosti na odkup pozemku parc.č. 216/4 a části pozemku parc.č. 228/32 (GP 

5331) v k.ú. Bantice 

http://www.bantice.cz/


16) Schválení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene na parc.č. GP 5410/14 

 

1. Na jednání byl předložen návrh na podání žádosti o dotaci na pořízení sběrných nádob na 

odpady. Je navrženo 45 kusů (240 l) nádob na papír, 45 kusů (240 l) nádob na plast, 45 kusů 

(120 l) nádob na papír, 45 kusů (120 l) nádob na plast a 50 kusů (240 l) nádob na bioodpad. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 5                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení sběrných nádob na 

odpady. 

 

2. Na jednání byl předložen návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2018. Starosta obce 

předložil kalkulaci nákladů na vodné a stočné na rok 2018. Kalkulovaná cena vodného je 

29,74 Kč bez DPH a stočného 21,37 Kč bez DPH. Na jednání byl vznesen návrh na stanovení 

vodného ve výši 22,- Kč bez DPH a stočného ve výši 10,- Kč bez DPH. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 5                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje na rok 2018 vodné ve výši 22,- Kč bez DPH a stočné ve 

výši 10,- Kč bez DPH.  

3. Na jednání byl předložen návrh rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020. O předložené 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 5                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020.  

 

4. Na jednání byl předložen návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 333/4, 332/1 a 29 

v k.ú. Bantice. Tyto pozemky tvoří jeden funkční celek. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 5                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 333/4, 332/1 

a 29 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu k podání příslušné žádosti na katastrální úřad. 

 

5. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 9/2017, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 109.800,- Kč a zvýší se ve výdajích o 109.800,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2017. 

 

6. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 10/2017, kterým se schválený rozpočet 

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

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2017. 

 

7. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 11/2017, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se ve výdajích o 0,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2017. 

 

8. Na jednání byl předložen návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z programu podpory 

rozvoje venkova JMK 2018 na opravu vstupu obecního úřadu Bantice. Jedná se o opravu 

omítek, podlah, podhledu a elektroinstalace. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 



Hlasování: pro 5                          proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z programu 

podpory rozvoje venkova JMK 2018 na opravu vstupu obecního úřadu Bantice. 

 

9. Na jednání byla předložena zpráva kontrolního a finančního výboru za rok 2017.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru za rok 

2017. 

 

10. Na jednání byl předložen návrh odpisového plánu majetku obce na rok 2018. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 5                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh odpisového plánu majetku obce na rok 2018. 

 

11. Na jednání byla předložena k nahlédnutí projektová dokumentace na stavbu rodinného 

domu na parc.č. 64/5 v k.ú. Bantice. Jedná se o jednopodlažní stavbu částečně podsklepenou a 

samostatnou garáž. Zastupitelstvo nemá k projektové dokumentaci žádné připomínky. 

 

12. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o poskytování servisních služeb v oblasti 

informačních a komunikačních technologii se společností ZENES Znojmo, a.s. Smluvní cena 

služeb je 1.200,- Kč bez DPH měsíčně. Cena za práce provedené nad rámec smlouvy je 600,- 

Kč bez DPH za hodinu. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 5                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytování servisních služeb v oblasti 

informačních a komunikačních technologii se společností ZENES Znojmo, a.s. a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

13. Na jednání bylo zastupitelstvo obce informováno o provedení kontroly staveb z hlediska 

požární ochrany. Kontrolu provedla xxx. Objekty ve vlastnictví obce budou osazeny hasicími 

přístroji dle požadavků vznesených při kontrole. 

 

14. Na jednání bylo zastupitelstvo seznámeno s programem fašanku pro rok 2018. 

K programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

15. Na jednání byla předložena žádost xxx na odkup pozemku parc.č. 216/4 a část pozemku 

parc.č. 228/32 (GP 5331) v k.ú. Bantice. Jedná se o pozemek pod stávajícím zemědělským 

objektem (kravín) a pozemek mezi zemědělskými objekty ve vlastnictví xxx. Zastupitelstvo 

obce souhlasí s prodejem pozemku s předběžnou cenou 100,- Kč bez DPH za parc.č. 216/4, 

50,- Kč bez DPH za část pozemku parc.č. 228/32 (GP 5331) v k.ú. Bantice a s uhrazením 

veškerých výloh spojených s převodem tohoto pozemku. Záměr prodeje bude schválen po 

vypracování znaleckého ohodnocení pozemku. 

 

16. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na parc.č. GP 

5410/14 v k.ú. Bantice kvůli přeložce VTL plynovodu s ŘSD ČR. Věcné břemeno bude 

úplatné za částku 764,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 5                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na parc.č. GP 

5410/14 v k.ú. Bantice s ŘSD ČR a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 



 

 

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. 1/2018 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 25.1.2018 

 

Zastupitelstvo obce Bantice: 

 

 
Schvaluje:  

 

            1) podání žádosti o dotaci na pořízení sběrných nádob na odpady. 

            2) vodné ve výši 22,- Kč bez DPH a stočné ve výši 10,- Kč bez DPH na rok 2018.  

           3) návrh rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020. 

           4) návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 333/4, 332/1 a 29 v k.ú. Bantice a 

pověřuje starostu k podání příslušné žádosti na katastrální úřad. 

           5) návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z programu podpory rozvoje venkova 

JMK 2018 na opravu vstupu obecního úřadu Bantice. 

           6) návrh odpisového plánu majetku obce na rok 2018. 

           7) návrh smlouvy o poskytování servisních služeb v oblasti informačních a 

komunikačních technologii se společností ZENES Znojmo, a.s. a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy. 

           8) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na parc.č. GP 5410/14 v k.ú. Bantice 

s ŘSD ČR a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

           

Bere na vědomí: 

           1) zprávu kontrolního a finančního výboru za rok 2017 

           2) rozpočtové opatření č. 9/2017 

           3) rozpočtové opatření č. 10/2017 

           4) rozpočtové opatření č. 11/2017 

 
             

 

             

             

 

 

 

 

 


