
Zápis č. 1/2019 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 6.2.2019  

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. Starosta obce vznesl návrh, aby byl doplněn program o tyto body: 

- schválení podání žádosti o dataci na opravu střechy obecního úřadu z programu PRV 

Jihomoravského kraje 

- schválení návrhu odpisového plánu na rok 2019 

xxx požádal o doplnění do programu následující body: 

- schválení návrhu smlouvy na opravu koupacího biotopu s firmou Bioaqua s.r.o. 

- projednání provedení oplocení kolem dětského hřiště 

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) Zpráva inventarizační komise k inventarizaci majetku za rok 2018 

2) Schválení návrhu kupní smlouvy na pozemky parc.č. 378/12, 378/11, 378/9, 378/8, 378/13, 

378/14 a 378/15 v k.ú. Bantice 

3) Projednání žádosti na pronájem pozemku parc.č. 117 v k.ú. Bantice 

4) Projednání žádosti na montáž paraboly v bytovém domě č.p. 103 

5) Projednání žádosti o prominutí poplatku za vodné a stočné 

6) Schválení návrhu dodatku č. 4 s FCC Česká republika, s.r.o. 

7) Projednání nabídky na likvidaci použitých kuchyňských olejů a tuků z domácnosti  

8) Schválení podání žádosti o dataci na opravu střechy obecního úřadu z programu PRV 

Jihomoravského kraje 

9) Schválení návrhu smlouvy na opravu koupacího biotopu s firmou Bioaqua s.r.o. 

10) Projednání provedení oplocení kolem dětského hřiště 

11) Schválení návrhu odpisového plánu na rok 2019 

http://www.bantice.cz/


 

1. Na jednání byla předložena zpráva inventarizační komise k inventarizaci majetku za rok 

2018. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu inventarizační komise k inventarizaci 

majetku za rok 2018. 

 

2. Na jednání byl předložen návrh kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 378/12, 378/11, 

378/9, 378/8, 378/13, 378/14 a 378/15 v k.ú. Bantice. Záměr prodeje pozemků parc.č. 378/12, 

378/11, 378/9, 378/8, 378/13, 378/14 a 378/15 byl schválen zastupitelstvem obce dne 

26.9.2018 pod číslem zápisu 6/2018. Cena za prodej pozemku byla stanovena ve výši 100 

Kč/m
2
 bez DPH. Celková cena za prodej pozemků parc.č. 378/12, 378/11, 378/9, 378/8, 

378/13, 378/14 a 378/15 je 16.600,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 378/12, 378/11, 

378/9, 378/8, 378/13, 378/14 a 378/15 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy. 

 

3. Na jednání byla předložena žádost o pronájem části pozemku parc.č. 117 v k.ú. Bantice o 

výměře 370 m
2
. Jedná so pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Cena za 

pronájem je 1,- Kč/m
2
/rok. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 117 o výměře 370 

m
2
. 

 

4. Na jednání byla předložena žádost paní xxx o montáž paraboly v bytovém domě č.p. 103. 

Žadatelka svoji žádost přímo na zastupitelstvu vzala zpět. 

 

5. Na jednání byla předložena žádost xxx na prominutí poplatku za vodné a stočné z důvodu 

poruchy na plynovém kotli. O předložené žádosti bylo hlasováno.  

Hlasování:      pro 0                                              proti 7                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce neschvaluje prominutí poplatku za vodné a stočné u rodinného 

domu č.p. 9. 

 

6. Na jednání byl předložen návrh dodatku č.4 s FCC Česká republika, s.r.o. Jedná o změnu 

ceny u plastového odpadu, kdy cena bude navýšena o 1.030,- Kč/t bez DPH. Ostatní ceny 

zůstávají beze změn.  O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 4 s FCC Česká republika, s.r.o. a pověřuje 

starostu k podpisu dodatku. 

 

7. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o dodávkách kuchyňského oleje a tuku s firmou 

FRITEX s.r.o. Jedná se o sběr olejů a tuků z domácností. Cena odpadu je kalkulována na 1,- 

Kč/kg včetně DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 



Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dodávkách kuchyňského oleje a tuku s firmou 

FRITEX s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

  

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

rozvoje venkova JMK 2019 na výměnu střechy obecního úřadu Bantice. Jedná se o výměnu 

stávající krytiny, dřevěného laťování a bednění, poškozených částí krovu. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro7                          proti 0    zdržel se 0 

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

podpory rozvoje venkova JMK 2019 na výměnu střechy obecního úřadu Bantice. 

 

9. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o dílo na provedení akce „Oprava koupacího 

biotopu Bantice“ s firmou Bioaqua s.r.o. Jedná se o montáž folie a dlažby v koupacím 

biotopu. Celková cena za provedené práce je 348.560,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo na provedení akce „Oprava koupacího 

biotopu Bantice“ s firmou Bioaqua s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

10. Na jednání byl předložen návrh na oplocení dětského hřiště z důvodu vyšší bezpečnosti od 

místní komunikace. Jednalo by se oplocení z dřevěných plotovek do výšky maximálně 1,0 m. 

Dále by bylo provedené doplnění oplocení z živého plotu v místech, kde je živé oplocení 

prostupné a živé oplocení by bylo vysázeno až k autobusové zastávce. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení oplocení dětského hřiště. 

 

11. Na jednání byl předložen návrh odpisového plánu majetku obce na rok 2019. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh odpisového plánu majetku obce na rok 2019. 

 

 

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 

Zápis vypracován 10.2.2019 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 1/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 6.2.2019 

 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 
Schvaluje:  

 

            1) schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 378/12, 378/11, 378/9, 378/8, 

378/13, 378/14 a 378/15 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

           2) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 117 o výměře 370 m
2
. 

           3) dodatek č. 4 s FCC Česká republika, s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu dodatku. 

           4) smlouvu o dodávkách kuchyňského oleje a tuku s firmou FRITEX s.r.o. a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

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

JMK 2019 na výměnu střechy obecního úřadu Bantice. 

           6) smlouvu o dílo na provedení akce „Oprava koupacího biotopu Bantice“ s firmou 

Bioaqua s.r.o. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

           7) provedení oplocení dětského hřiště. 

           8) návrh odpisového plánu majetku obce na rok 2019. 

 

Neschvaluje: 

 

           1) prominutí poplatku za vodné a stočné u rodinného domu č.p. 9. 

 

Bere na vědomí: 

 

           1) zprávu inventarizační komise k inventarizaci majetku za rok 2018. 

 

            

  

             

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

 

 

 

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

 

 


