Zápis č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 7.3.2018
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 pozemků parc.č. 94/2 a 85/1 v k.ú. Bantice
- projednání návrhu na vybudování prodloužení veřejného osvětlení směrem na Práče
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) Zpráva inventarizační komise k inventarizaci majetku za rok 2017
2) Projednání možnosti směny pozemků parc.č. 543/8, 543/5, 535/57, 535/61 a 452/3 v k.ú.
Práče
3) Projednání provozu a rekonstrukce koupacího biotopu pro rok 2018
4) Projednání nabídek na provedení GDPR pro obec
5) Schválení počtu pracovníků pro VPP na rok 2018
6) Projednání žádosti na pronájem fotbalového hřiště a kabin
7) Projednání žádosti na odkup pozemků parc.č. 39/1 a 39/3 v k.ú. Bantice
8) Projednání žádosti na odkup pozemků parc.č. 94/4 a 85/3 v k.ú. Bantice
9) Projednání žádosti na odkup pozemků parc.č. 94/5 a 85/4 v k.ú. Bantice
10) Projednání žádosti na odkup pozemků parc.č. 94/3 a 85/2 v k.ú. Bantice
11) Projednání žádosti na odkup pozemků parc.č. 94/2 a 85/1 v k.ú. Bantice
12) Projednání návrhu na vybudování prodloužení veřejného osvětlení směrem na Práče

1. Na jednání byla předložena zpráva inventarizační komise k inventarizaci majetku za rok
2017.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu inventarizační komise k inventarizaci
majetku za rok 2017.
2. Na jednání byl předložen návrh na možnou výměnu pozemků v k.ú. Práče. Jedná se o
pozemky parc.č. 543/8, 543/5, 535/57 a 535/61, na kterých se nachází stavba obce Bantice
(protierozní opatření). Obec Bantice nabízí k výměně pozemek parc.č. 452/3 (orná půda).
Výměna by byla provedena ve stejných plošných výměrách. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce k dalšímu jednání ve věci výměny těchto pozemků a s touto výměnou souhlasí.
3. Na jednání byl projednán další provoz koupacího biotopu pro rok 2018. Starosta obce

informoval o současném technickém stavu biotopu, který potřebuje částečnou rekonstrukci
(výměna fólie, roštů, dlažeb a filtrace). Odhadované náklady jsou cca 1.300.000,- s DPH. Pro
rok 2018 bude zajištěn provoz biotopu jako v předešlých letech. Dojde k opravě vstupního
schodiště do biotopu a výměně stávajících dřevěných roštů u dětského brouzdaliště. Částečná
rekonstrukce biotopu by se odložila na další rok. Do dalšího zastupitelstva bude vytvořena
anketní otázka pro občany obce, ve které bude specifikována otázka dalšího provozu biotopu
pro následující roky.
4. Na jednání byly předloženy k projednání nabídky na provedení GDPR pro obec.
Zastupitelstvo obce tento bod zatím odsouvá na další jednání zastupitelstva.
5. Na jednání byl předložen návrh na podání žádosti o pracovníky na VPP pro rok 2018 přes
Úřad práce. Je navržen počet dvou pracovníků.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dva pracovníky na VPP práce pro rok
2018.
6. Na jednání byla předložena žádost spolku 1. SC Znojmo - mládež na pronájem fotbalového
hřiště pro zajištění tréninkového procesu mládeže. Zastupitelstvo obce souhlasí předběžně
s pronájmem. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k dalšímu jednání ve věci pronájmu a
požaduje doložit konkrétní požadavky na pronájem.
7. Na jednání byla předložena žádost manželů xxx na odkup pozemků parc.č. 39/1 a 39/3
v k.ú. Bantice. Jedná se o pozemky vedle rodinného domu č.p. 73. Zastupitelstvo obce
souhlasí s prodejem pozemků za cenu 125,- Kč/m2 bez DPH, včetně uhrazení veškerých výloh
spojených s převodem těchto pozemků. Záměr prodeje bude schválen po projednání s
žadateli.
8. Na jednání byla předložena žádost xxx na odkup pozemků parc.č. 94/4 a 85/3 v k.ú.
Bantice. Jedná se o pozemky sousedící se zahradou žadatele. Zastupitelstvo obce souhlasí
s prodejem pozemků za cenu 125,- Kč/m2 bez DPH, včetně uhrazení veškerých výloh
spojených s převodem těchto pozemků. Před prodejem bude provedeno zaměření pozemků
tak, aby ve vlastnictví obce zůstal pozemek v šíři minimálně 5,0 m od místní komunikace.
Záměr prodeje bude schválen po projednání s žadatelem

9. Na jednání byla předložena žádost xxx na odkup pozemků parc.č. 94/5 a 85/4 v k.ú.
Bantice. Jedná se o pozemky sousedící s rodinným domem č.p. 62. Zastupitelstvo obce
souhlasí s prodejem pozemků za cenu 125,- Kč/m2 bez DPH, včetně uhrazení veškerých výloh
spojených s převodem těchto pozemků. Před prodejem bude provedeno zaměření pozemků
tak, aby ve vlastnictví obce zůstal pozemek v šíři minimálně 5,0 m od místní komunikace.
Záměr prodeje bude schválen po projednání s žadatelem.
10. Na jednání byla předložena žádost xxx na odkup pozemků parc.č. 94/3 a 85/2 v k.ú.
Bantice. Jedná se o pozemky sousedící se zahradou žadatele. Zastupitelstvo obce souhlasí
s prodejem pozemků za cenu 125,- Kč/m2 bez DPH, včetně uhrazení veškerých výloh
spojených s převodem těchto pozemků. Před prodejem bude provedeno zaměření pozemků
tak, aby ve vlastnictví obce zůstal pozemek v šíři minimálně 5,0 m od místní komunikace.
Záměr prodeje bude schválen po projednání s žadatelem.
11. Na jednání byla předložena žádost xxx na odkup pozemku parc.č. 94/2 a části pozemku
85/1 v k.ú. Bantice. Jedná se o pozemky sousedící s rodinným domem č.p. 10. Zastupitelstvo
obce souhlasí s prodejem pozemků za cenu 125,- Kč/m2 bez DPH, včetně uhrazení veškerých
výloh spojených s převodem těchto pozemků. Před prodejem bude provedeno zaměření
pozemků tak, aby ve vlastnictví obce zůstal pozemek v šíři minimálně 5,0 m od místní
komunikace. Záměr prodeje bude schválen po projednání s žadatelem.
12. Na jednání byl předložen návrh na vybudování prodloužení veřejného osvětlení směrem
na Práče na parc.č. 94/1, 85/1 a 414/1. Jednalo by se o prodloužení stávajícího osvětlení o tři
lampy veřejného osvětlení. Na tento záměr bude vyhotovena projektová dokumentace.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vybudování prodloužení veřejného osvětlení
směrem na Práče a pověřuje starostu k zajištění projektové dokumentace na uvedenou
stavbu.
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. 2/2018
ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 7.3.2018
Zastupitelstvo obce Bantice:

Schvaluje:
1) podání žádosti o dva pracovníky na VPP práce pro rok 2018.

2) návrh na vybudování prodloužení veřejného osvětlení směrem na Práče a pověřuje
starostu k zajištění projektové dokumentace na uvedenou stavbu.

Bere na vědomí:
1) zprávu inventarizační komise k inventarizaci majetku za rok 2017.

