Zápis č. 1/2020 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.2.2020
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:
- projednání rozpočtového opatření č.9
- schválení podání žádosti o dataci na pořízení nového sekacího traktoru z programu PRV
Jihomoravského kraje
- schválení nákupu mobilního stanu
- schválení vyřazení majetku
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 2019
2) Schválení návrhu nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na
pozemek parc.č. 325 v k.ú. Bantice
3) Projednání žádosti o poskytnutí slevy na vodném
4) Projednání žádosti o povolení stavby přístřešku
5) Schválení předložených nabídek na vypracování studie pro rekonstrukci kulturního domu
6) Schválení výběru pracovníků pro údržbu veřejného prostranství
7) Schválení záměru výsadby lesa na parc.č. 3734 v k.ú. Prosiměřice
8) Schválení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstev dle nařízení vlády č. 318/2017
Sb.
9) Projednání programu fašanku 2020
10) Projednání rozpočtového opatření č.9
11) Schválení podání žádosti o dataci na pořízení nového sekacího traktoru z programu PRV
Jihomoravského kraje
12) Schválení nákupu mobilního stanu
13) Schválení vyřazení majetku

1. Na jednání byla předložena zpráva inventarizační komise k inventarizaci majetku za rok
2019.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu inventarizační komise k inventarizaci
majetku za rok 2019.
2. Na jednání byl předložen návrh nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti na pozemek parc.č. 325 v k.ú. Bantice s Povodí Moravy, s.p. Smlouva slouží
k provedení stavby „Zatrubnění dešťové struhy“. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel 0
Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti na pozemek parc.č. 325 v k.ú. Bantice s Povodí Moravy, s.p. a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
3. Na jednání byla předložena žádost xxx na prominutí poplatku za vodné a stočné z důvodu
poruchy na vodovodním potrubí. 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. 63.
4. Na jednání byla předložena žádost manželů xxx na umístění přístřešku na parc.č. 104/2
v k.ú. Bantice. Jedná se o stavbu dočasnou a rozebíratelnou o rozměrech 4,0 x 5,0 m. O
předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost manželů xxx na umístění přístřešku na parc.č.
104/2 v k.ú. Bantice.
5. Na jednání byly předloženy ke schválení nabídky na provedení studie pro rekonstrukci
kulturního domu. Byly předloženy tři nabídky. Jedná se o ATELIER WIK, s.r.o. v ceně
82.000,- Kč bez DPH, Projekt1980 s.r.o. v ceně 85.000,- Kč bez DPH a A- projekt, s.r.o.
v ceně 120.000,- Kč bez DPH. Z předložených nabídek byla nejlevnější nabídka společnosti
ATELIER WIK, s.r.o. ve výši 82.000,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení studie pro rekonstrukci kulturního domu od
společnosti ATELIER WIK, s.r.o. v celkové ceně 82.000,- Kč bez DPH.
6. Na jednání byla předložena žádost xxx o zaměstnání na obci Bantice. Zřízení pracovního
místa bylo odsouhlaseno zastupitelstvem obce dne 5.6.2019 usnesením č. 4/2019 bod 5. Bylo
navrženo schválení žádosti xxx na nové pracovní místo. O předloženém návrhu bylo
hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nového pracovního poměru s xxx.
7. Na jednání byl předložen ke schválení záměr výsadby lesa na parc.č. 3734 v k.ú.
Prosiměřice. V současné době je pozemek využíván pro zemědělské účely jako orná půda. O
předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr výsadby lesa a pověřuje starostu k získání
potřebných povolení pro tuto výsadbu.
8. Na jednání byl předložen návrh na změnu odměn členů zastupitelstva dle novely nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., která má účinnost od 1.1.2020. Bylo navrženo, že odměny
zastupitelstva zůstanou ve stejné výši jako doposud a nedojde k navýšení odměn. O
předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 0
proti 7
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na zvýšení odměn členů zastupitelstva dle novely
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
9. Na jednání byl předložen návrh programu fašanku 2020. Bylo navrženo, že program bude
stejný jako v předešlých letech. Dojde pouze k přesunutí termínu konání dětského karnevalu,
který nebude přímo navazovat na fašank.
10. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 9/2019, kterým se schválený rozpočet
změní takto: v příjmech se zvýší o 0,- Kč, ve výdajích se zvýší o 110.000,- Kč a ve
financování se zvýší o 110.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019.
11. Na jednání byl předložen návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z programu
podpory rozvoje venkova JMK 2020 na pořízení nového sekacího traktoru z programu PRV
Jihomoravského kraje. 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 2020 na pořízení nového sekacího traktoru.
12. Na jednání byl předložen návrh na nákup mobilního stanu pro pořádání kulturních akcí
v obci. Byla předložena nabídka společnosti stany haly Kunovský s.r.o. v ceně 117.850,- Kč
bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel 0
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup mobilního stanu od společnosti stany haly
Kunovský s.r.o. v ceně 117.850,- Kč bez DPH.
13. Na jednání byl předložen návrh na vyřazení majetku obce. Jedná se o tento majetek:
- nábytková stěna inv.č. I 24
O předložené návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení uvedeného majetku z majetku 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 20.00 hod.
Zapsala: xxx
Zápis vypracován 14.2.2020

Usnesení č. 1/2020
ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.2.2020
Zastupitelstvo obce Bantice:
Schvaluje:
1) nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemek

parc.č. 325 v k.ú. Bantice s Povodí Moravy, s.p. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
2) žádost manželů xxx na umístění přístřešku na parc.č. 104/2 v k.ú. Bantice.
3) provedení studie pro rekonstrukci kulturního domu od společnosti ATELIER WIK,
s.r.o. v celkové ceně 82.000,- Kč bez DPH.
4) návrh nového pracovního poměru s xxx.
5) záměr výsadby lesa a pověřuje starostu k získání potřebných povolení pro tuto
výsadbu.
6) návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z programu podpory rozvoje venkova
JMK 2020 na pořízení nového sekacího traktoru.
7) nákup mobilního stanu od společnosti stany haly Kunovský s.r.o. v ceně 117.850,Kč bez DPH.
8) vyřazení uvedeného majetku z majetku obce.

Neschvaluje:
1) prominutí poplatku za vodné a stočné u rodinného domu č.p. 63.
2) návrh na zvýšení odměn členů zastupitelstva dle novely nařízení vlády č. 318/2017
Sb.
Bere na vědomí:
1) zprávu inventarizační komise k inventarizaci majetku za rok 2019.
2) rozpočtové opatření č. 9/2019.

Starosta:

Místostarosta:

xxx

xxx
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