
Zápis č. 3/2018 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 25.4.2018  

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: 

- schválení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci 

„Rekonstrukce veřejného vodovodu“ 

- seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2017 

- schválení seznamu vyřazeného majetku 

- schválení návrhu smlouvy o poskytování služeb na pověřence GDPR 

- schválení návrhu smlouvy o poskytování služeb na poradenské, konzultační a jiné služby 

v rámci GDPR 

- schválení vyřazení z 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 6 členů   proti 0   zdržel se 0  

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání. 

 

 

Program jednání: 

1) Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2018 

2) Schválení návrhu kupní smlouvy na části pozemků parc.č. 359/5, 359/6 a GP 5342 

3) Projednání žádosti o umístění směrové tabule 

4) Podání informací o stavbě nové ČOV v Lechovicích 

5) Projednání návrhu anketní otázky na opravu koupacího biotopu 

6) Schválení návrhu na sloučení pozemků parc.č. 94/1 a 80/1 v k.ú. Bantice 

7) Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci 

„Rekonstrukce veřejného vodovodu“ 

http://www.bantice.cz/


8) Seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2017 

9) Schválení návrhu smlouvy o poskytování služeb na pověřence GDPR 

10) Schválení návrhu smlouvy o poskytování služeb na poradenské, konzultační a jiné služby 

v rámci GDPR 

11) Schválení vyřazení z majetku 

 

 

1. Na jednání byl předložen návrh rozpočtu Obce Bantice na rok 2018. Rozpočet je navržený 

v příjmech i ve výdajích jako schodkový, schodek bude vyrovnán z přebytku minulých let. 

Rozpočet je navržen v příjmech ve výši 6.122.600,- Kč, ve výdajích ve výši 7.490.300,- Kč a 

financování ve výši 1.367.700,- Kč. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce obecního 

úřadu a přístupem umožňující dálkový přístup v zákonem stanovené lhůtě. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Obce Bantice na rok 2018. 

 

2. Na jednání byl předložen návrh kupní smlouvy na odkup části pozemků parc.č. 359/5 (73 

m
2
), parc.č. 359/6 (12 m

2
) a GP 5342 (57 m

2
) v k.ú. Bantice do vlastnictví obce. Cena za 

prodej pozemků byla stanovena ve výši 10 Kč/m
2
. Celková cena za odkup uvedených 

pozemků je 1.420,- Kč. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy na odkup části pozemků parc.č. 

359/5 (73 m
2
), parc.č. 359/6 (12 m

2
) a GP 5342 (57 m

2
) v k.ú. Bantice do vlastnictví obce 

a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

3. Na jednání byla předložena žádost o umístění směrové tabule na parc.č. 228/1 v k.ú. 

Bantice s označením „Stavebniny Bantice“. Žádost byla podána společností Stavebniny 

Bantice s.r.o., Horní Dunajovice 68. O předložené žádosti bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje umístění směrové tabule na parc.č. 228/1 v k.ú. Bantice 

s podmínkou možnosti odstranění do 30 dnů na písemný požadavek obce. 

 

4. Na jednání starosta obce informoval přítomné zastupitelé s dalším postupem stavby nové 

ČOV v Lechovících. Stavbu bude provádět stavební firma Swietelsky stavební s.r.o. ve 

spolupráci s Imos Brno a.s. Celková cena za stavební práce bude 38.949.400,- Kč bez DPH a 

stavební práce budou zahájeny dne 1.6.2018. 

 

5. Na jednání bylo projednávaná možnost návrhu anketní otázky pro občany obce na opravu 

koupacího biotopu. Bylo dohodnuto, že na dalším jednání zastupitelstva obce bude předložen 

konkrétní návrh anketní otázky, kde bude zohledněna celková částka ne rekonstrukci a 

náklady provozu za posledních pět let. 

 

6. Na jednání byl předložen návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 94/1 a 80/1 v k.ú. 

Bantice. Tyto pozemky tvoří jeden funkční celek. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 94/1 a 80/1 v 

k.ú. Bantice a pověřuje starostu k podání příslušné žádosti na katastrální úřad. 



 

7. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje na stavbu „Rekonstrukce veřejného vodovodu“ ve výši 1.302.800,- Kč. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

na stavbu „Rekonstrukce veřejného vodovodu“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

8. Na jednání byla předložena zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 ze dne 

23.4.2018. 

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

2017 ze dne 23.4.2018. 

 

9. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o poskytování služeb v zajištění činnosti 

pověřence GDPR se společností IBEQ s.r.o., Leska Horní 19, Znojmo. Odměna za poskytnuté 

služby je 1.500,- Kč měsíčně. Poskytovatel není plátce DPH. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytování služeb v zajištění činnosti 

pověřence GDPR se společností IBEQ s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

10. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o zajištění poradenských, konzultačních a jiných 

služeb v rámci GDPR se společností IBEQ s.r.o., Leska Horní 19, Znojmo. Odměna za 

poskytnuté služby je 25.000,- Kč. Poskytovatel není plátce DPH. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zajištění poradenských, konzultačních a 

jiných služeb v rámci GDPR se společností IBEQ s.r.o. a pověřuje starostu obce 

k podpisu smlouvy. 

 

11. Na jednání byl předložen návrh na vyřazení majetku obce. Jedná se o tento majetek: 

- rozhlasová ústředna inv.č. I 38 

- skříň na spisy inv.č. 151 a 152 

- psací stůl inv.č. 149, 150 a 2 

- stolek pod psací stroj inv.č. 17 

- počítač lynx inv.č. 304 

- vodoměry inv.č. 194, 195, 196, 197, 218, 219, 220, 221, 228, 337 a 341 

O předložené návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     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 19.30 hod. 
Zapsala: xxx 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 3/2018 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 25.4.2018 

 

Zastupitelstvo obce Bantice: 

 

 
Schvaluje:  

 

            1) návrh rozpočtu Obce Bantice na rok 2018. 

           2) návrh kupní smlouvy na odkup části pozemků parc.č. 359/5 (73 m
2
), parc.č. 359/6 

(12 m
2
) a GP 5342 (57 m

2
) v k.ú. Bantice do vlastnictví obce a pověřuje starostu obce 

k podpisu smlouvy. 

           3) umístění směrové tabule na parc.č. 228/1 v k.ú. Bantice s podmínkou možnosti 

odstranění do 30 dnů na písemný požadavek obce. 

           4) návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 94/1 a 80/1 v k.ú. Bantice a pověřuje 

starostu k podání příslušné žádosti na katastrální úřad. 

           5) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na stavbu „Rekonstrukce 

veřejného vodovodu“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

           6) návrh smlouvy o poskytování služeb v zajištění činnosti pověřence GDPR se 

společností IBEQ s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

           7) návrh smlouvy o zajištění poradenských, konzultačních a jiných služeb v rámci 

GDPR se společností IBEQ s.r.o. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

           8) vyřazení uvedeného majetku z majetku obce. 

 

            

 

           

Bere na vědomí: 

           1) zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 ze dne 23.4.2018. 

 

 

            

 

             

             

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 


