
Zápis č. 3/2016 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 23.3.2016  

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. 

 

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: 

- seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2015 

- schválení změny rozpočtového provizoria na rok 2016 

- schválení pokácení třech kusů topolů u fotbalového 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 6 členů   proti 0   zdržel se 0  

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání. 

 

Program jednání: 

1) Schválení návrhu smlouvy o dílo na opravu vodojemu 

2) Schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 332 v k.ú. Bantice 

3) Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016 

4) Projednání záměru odprodeje pozemků u zemních sklepů 

5) Seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2015 

6) Schválení změny rozpočtového provizoria na rok 2016 

7) Schválení pokácení třech kusů topolů u fotbalového hřiště 

 

1. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o dílo na opravu věžového vodojemu s xxx. 

Celková částka dle smlouvy o dílo činí 285.000,- Kč. Dodavatel není plátcem DPH. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o dílo na opravu věžového vodojemu s xxx, 

v celkové částce 285.000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

 

2. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje části pozemku parc.č. 332 v k.ú. Bantice o 

celkové výměře 51 m
2
. Předběžná cena prodeje 50,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 



Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje části pozemku parc.č. 332 v k.ú. 

Bantice o celkové výměře 51 m
2
. 

 

3. Na jednání byl předložen návrh rozpočtu obce Bantice na rok 2016. Jednotlivé body 

rozpočtu byly projednány a po doplnění rozpočtu, bude tento zveřejněn na úřední desce 

Obecního úřadu po dobu 15 před jeho schválením. 

 

4. Na jednání bylo předloženo k projednání záměr odprodeje pozemků u zemních sklepů. 

Bylo dohodnuto, že budou osloveni jednotliví majitelé zemních sklepů s možnosti odkupu 

pozemku, který se nachází u vstupu. Navrhovaná cena by činila 100,- Kč bez DPH. K ceně 

pozemků je nutné připočítat ještě cenu za vyhotovení geometrických plánů a poplatek za 

návrh na vklad do katastru nemovitostí. Oslovení jednotlivých majitelů bude provedeno do 

konce května 2016. 

 

5. Na jednání byla předložena zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 ze dne 

8.3.2016. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 

2015 ze dne 8.3.2016. 

 

6. Na jednání byl předložen návrh na změnu pravidel rozpočtového provizoria na rok 2016. 

Jedná se o provedení výdajů, které vzniknou při opravě věžového vodojemu. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na změnu pravidel rozpočtového provizoria na rok 

2016.  

7. Na jednání byl předložen návrh na pokácení třech stromů (topolů) u fotbalového hřiště na 

parc.č. 304/1. Kácení bude provedeno do 31.3.2016 v době vegetačního klidu. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení třech stromů (topolů) u fotbalového hřiště na 

parc.č. 304/1. 

 

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: 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 3/2016 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 23.3.2016 

 

Zastupitelstvo obce Bantice: 

 

 
Schvaluje:  

            1) návrh smlouvy o dílo na opravu věžového vodojemu s xxx, v celkové částce 

285.000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy 

             2) návrh záměru prodeje části pozemku parc.č. 332 v k.ú. Bantice o celkové výměře  

51 m
2
 

            3) návrh na změnu pravidel rozpočtového provizoria na rok 2016 

              4) pokácení třech stromů (topolů) u fotbalového hřiště na parc.č. 304/1 
             

 

Bere na vědomí:  

          1) zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 ze dne 8.3.2016 

             

         

             

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

 

 

 

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


