Zápis č. 2/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 27.3.2019
v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu
Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přítomno bylo šest členů zastupitelstva
obce (nepřítomen xxx), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem v prezenční listině, která je
přílohou tohoto zápisu. Na základě účasti šesti 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
6 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
6 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 údržby protierozních opatření na rok 2019
xxx požádal o doplnění do programu následující body:
- projednání návrhu na schválení obecně závazné vyhlášky na zákaz podomního a
pochůzkového prodeje v obci
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
6 členů
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání.
Program jednání:
1) Schválení návrhu smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP
Znojmo s Městem Znojmem
2) Projednání záměru prodeje pozemku parc.č. 64/4 v k.ú. Bantice
3) Schválení směrnice pro zpracování a ochranu osobních údajů
4) Projednání odkupu části pozemků parc.č. 188/3, 188/4 a 188/2 v k.ú. Bantice
5) Schválení návrhu kupní smlouvy na pozemky parc.č. 133/45, 133/44, 133/43, 92/1, 92/2,
92/3, 87/3, 87/4 v k.ú. Bantice
6) Projednání postupu prací na opravě koupacího biotopu
7) Seznámení s projektem na chodník kolem potoka a u Kubiců a přeložení dešťové
kanalizace
8) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2019
9) Projednání údržby protierozních opatření na rok 2019
10) Projednání návrhu na schválení obecně závazné vyhlášky na zákaz podomního a
pochůzkového prodeje v obci

1. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb
v síti ORP Znojmo s Městem Znojmem pro rok 2019. Příspěvek pro rok 2019 činí 13.056,- Kč.
O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb v síti ORP Znojmo s Městem Znojmem pro rok 2019 a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
2. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje pozemku parc.č. 64/4 v k.ú. Bantice. Po
projednání této záležitosti, byl tento bod přesunut na další zastupitelstvo, kam bude přizván i
zájemce o koupi tohoto pozemku.
3. Na jednání byla předložena ke schválení Směrnice pro zpracování a ochranu osobních

údajů. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro zpracování a ochranu osobních údajů.
4. Na jednání byl předložen návrh na odkup části pozemku parc.č. 188/3, 188/4 a 188/2 v k.ú.
Bantice. Uvedené části pozemků budou určeny pro výstavbu stezky pro cyklisty a pěší kolem
potoka. Zbytek pozemku parc.č. 188/2 by sloužil jako veřejná plocha s parkovou úpravou bez
možnosti umístění jakékoliv stavby. Navrhovaná cena za odkup pozemků je 124 Kč/m 2. U
pozemku 188/3 se jedná o výměru 47 m2, u pozemku 188/4 se jedná o výměru 6 m2 a u
pozemku parc.č. 188/2 se jedná o výměru 885 m2. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 4
proti 2 (xxx a xxx)
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup části pozemku parc.č. 188/3, 188/4 a 188/2 v k.ú.
Bantice a pověřuje starostu k vypracování kupní smlouvy.
5. Na jednání byl předložen návrh kupní smlouvy na prodej pozemků parc.č. 133/45, 133/44,
133/43, 92/1, 92/2, 92/3, 87/3, 87/4 v k.ú. Bantice. Záměr prodeje pozemků parc.č. 133/45,
133/44, 133/43, 92/1, 92/2, 92/3, 87/3, 87/4 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. 133/45, 133/44, 133/43, 92/1, 92/2, 92/3, 87/3,
87/4 je 20.000,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 133/45, 133/44,
133/43, 92/1, 92/2, 92/3, 87/3, 87/4 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
6. Na jednání byl projednán podrobný postup stavebních prací na opravě koupacího biotopu.
Po odstranění stávající folie budou zahájeny stavební práce na pokládku nové folie firmou
Bioaqua s.r.o. Po dokončení těchto prací dojde k provedení nových roštů, které nahradí
stávající dřevěné rošty v plném rozsahu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podrobný postup stavebních prací na opravě
koupacího biotopu.

7. Na jednání byl předložen projekt na stezku pro cyklisty a pěší kolem potoka, chodník u
Kubiců a přeložení dešťové kanalizace. Zastupitelstvo požaduje doplnění projektu chodníku u
Kubiců tak, aby plynule navazoval na stávající chodník před rodinným domem č.p. 1 a
umožňoval plynulé navázaní možného chodníku ke hřišti.
Dále byla vznesena poznámka xxx k projektu stezky a chodníku kolem potoka, nerealizovat ji
jako asfaltovou plochu, jednak z důvodu vysokých finančních nákladů, ale také i pro
vzhledové narušení venkovského charakteru obce. Pro pěší by stačilo pouze terén srovnat,
případně štěrkem zpevnit. Tento návrh byl zamítnut.
K provedení dešťové kanalizace nebyly vzneseny žádné připomínky.
8. Na jednání byl předložen návrh rozpočtu Obec Bantice na rok 2019. Starosta obce seznámil
přítomné s jednotlivými položkami. Nebyly vzneseny žádné připomínky a návrh rozpočtu
bude uveřejněn na úřední desce.
9. Na jednání byl předložen návrh na provedení údržby protierozního opatření. Jedná se o
pokus trávy na ploše cca. 4,5 ha. V loňském roce provedla pokos trávy firma Begastav s.r.o.
Cena byla 69.500,- Kč za jeden pokos. Na letošní rok požaduje zvýšení ceny o 10 %. Tento
bod bude dořešen na nejbližším zastupitelstvu.
10. Na jednání byl vznesen požadavek na schválení obecně závazné vyhlášky na zákaz
podomního a pochůzkového prodeje v obci. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
k vypracování vyhlášky a k jejímu předložení na další zastupitelstvo 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 5.4.2019

Usnesení č. 2/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 27.3.2019
Zastupitelstvo obce Bantice:
Schvaluje:
1) smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo

s Městem Znojmem pro rok 2019 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
2) Směrnici pro zpracování a ochranu osobních údajů.
3) odkup části pozemku parc.č. 188/3, 188/4 a 188/2 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu
k vypracování kupní smlouvy.
4) kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 133/45, 133/44, 133/43, 92/1, 92/2, 92/3,
87/3, 87/4 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

Bere na vědomí:
1) podrobný postup stavebních prací na opravě koupacího biotopu.

Starosta:

Místostarosta:

xxx

xxx

……………………………

…………………………….

