
Zápis č. 3/2019 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 24.4.2019  

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: 

- seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2018 

- projednání závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice za rok 2017 

- předběžný souhlas starostovi obce k provedení a schválení nezbytných rozpočtových 

opatření v průběhu roku 

- zpráva kontrolního a finančního výboru 

 

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) Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2019 

2) Projednání žádosti na prodej pozemku parc.č. 64/4 v k.ú. Bantice 

3) Projednání dokončení změny územního plánu obce 

4) Projednání návrhu na údržbu protierozních opatření 

5) Projednání návrhu na provozování koupacího biotopu pro rok 2019 

6) Schválení návrhu veřejné vyhlášky na zákaz podomního prodeje 

7) Seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2018 

8) Projednání závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice za rok 

2017 

9) Předběžný souhlas starostovi obce k provedení a schválení nezbytných rozpočtových 

opatření v průběhu roku 

10) Zpráva kontrolního a finančního výboru 

 

http://www.bantice.cz/


 

1. Na jednání byl předložen návrh rozpočtu Obce Bantice na rok 2019. Rozpočet je navržený 

v příjmech i ve výdajích jako vyrovnaný. Rozpočet je navržen v příjmech ve výši 7.329.600,- 

Kč, ve výdajích ve výši 7.329.600,- Kč a financování ve výši 0,- 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 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Obce Bantice na rok 2019. 

 

2. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje pozemku parc.č. 64/4 v k.ú. Bantice o 

celkové výměře 1.005 m
2
. Předběžná cena prodeje 124,- Kč/m

2
 bez DPH. Pozemek je určen 

pro výstavbu rodinného domu. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 4                 proti 2 (xxx a xxx)                        zdržel 1 (xxx) 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje pozemku parc.č. 64/4 v k.ú. Bantice 

celkové výměře 1.005 m
2
. 

 

3. Na jednání byl předložen návrh na dokončení změny územního plánu obce Bantice. Jednání 

se zúčastnil zástupce firmy SOLARGLOBAL.CZ xxx, který přednesl návrh na umístění 

větrné elektrárny v k.ú. Bantice, který podmiňuje dokončení změny územního plánu. Po 

diskusi byl tento bod přeložen na další jednání zastupitelstva.  

 

4. Na jednání byl předložen návrh na údržbu protierozních opatření v k.ú. Bantice a v k.ú. 

Práče. Jedná se o pokos trávy o výměře 4,5 ha. Byla předložena nabídka firmy BEGASTAV, 

které prováděla údržbu v předešlých letech. Její nabídka je ve výši 92.505,- Kč s DPH za 

jedno sečení. Dále svůj návrh předložil xxx, který nabídl cenu za provedení sečení ve výši 

70.000,- Kč za jedno sečení. Zastupitelstvo obce s tímto návrhem souhlasilo a bude 

předložena smlouva na provádění těchto prací s výhledem na 10 let. 

 

5. Na jednání byl předložen návrh na provozování koupacího biotopu pro rok 2019. Bylo 

dohodnuto, že provozování bude provedeno brigádně dvěma pracovníky, kteří budou 

zaměstnáni od 15.6.2019 do 30.8.2019. Tito pracovníci budou zajišťovat kompletní provoz, 

který zahrnuje vybírání vstupného, úklid veřejných prostor, údržbu biotopu. 

 

6. Schválení návrhu veřejné vyhlášky na zákaz podomního prodeje byl přesunut na následující 

zastupitelstvo. Důvodem je zjištění, že zákaz podomního prodeje nesmí být proveden 

veřejnou vyhláškou, ale tržním řádem. Starosta obce přeloží návrh tržního řádu na následující 

zastupitelstvo. 

 

7. Na jednání byla předložena zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze dne 

18.4.2019. 

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

2018 ze dne 18.4.2019. 

  

8. Na jednání byl předložen návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace 

Lechovice za rok 2017. Přílohou závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2017. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 



Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a 

kanalizace Lechovice za rok 2017. 

9. Na jednání byl předložen návrh v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na vydání předběžného souhlasu 

starostovi obce k provedení a schválení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku 

s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předkládána na vědomí vždy na nejbližším konání 

zastupitelstva obce. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydání předběžného souhlasu 

starostovi obce k provedení a schválení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu 

roku s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předkládána na vědomí vždy na 

nejbližším konání zastupitelstva obce. 

 

10. Na jednání byla předložena zpráva kontrolního a finančního výboru za rok 2018.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního a finančního výboru za rok 

2018. 

 

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 28.4.2019 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 3/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 24.4.2019 

 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 
Schvaluje:  

 

            1) Návrh rozpočtu Obce Bantice na rok 2019. 

           2) Návrh záměru prodeje pozemku parc.č. 64/4 v k.ú. Bantice celkové výměře       

1.005 m
2
. 

           3) Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice za rok 

2017. 

           4) V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, vydání předběžného souhlasu starostovi obce k provedení a 

schválení nezbytných rozpočtových opatření v průběhu roku s tím, že přijatá rozpočtová 

opatření budou předkládána na vědomí vždy na nejbližším konání zastupitelstva obce. 

            

 

Bere na vědomí: 

 

           1) Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze dne 18.4.2019. 

           2) Zprávu kontrolního a finančního výboru za rok 2018. 

 

 

 

 

 

  

             

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

 

 

 

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

 

 


