
Zápis č. 4/2018 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 20.6.2018  

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 rozpočtového opatření č. 2/2018 

- schválení vyřazení z majetku 

- schválení cenové nabídky na provedení oprav rýh po rekonstrukci vodovodu  

- schválení cenové nabídky na provedení oprav místní komunikace 

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) Schválení návrhu závěrečného účtu obce Bantice za rok 2017 

2) Schválení účetní závěrky obce Bantice za rok 2017 

3) Projednání rozpočtového opatření č. 1/2018 

4) Schválení záměru prodeje pozemků parc.č. 39/1 a 39/3 

5) Schválení rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020 

6) Schválení návrhu na sloučení pozemků parc.č. 305/6 a 305/3 v k.ú. Bantice 

7) Schválení stanovení počtů členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022 

8) Schválení návrhu dodatku smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a 

chodníku v obci Bantice“ 

9) Schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 52/1 v k.ú. Bantice 

10) Schválení návrhu anketní otázky na provoz biotopu 

11) Projednání cen vstupného na koupacím biotopu 

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

„Oprava vstupu obecního úřadu Bantice“ 

13) Projednání rozpočtového opatření č. 2/2018 

http://www.bantice.cz/


14) Schválení vyřazení z majetku 

15) Schválení cenové nabídky na provedení oprav rýh po rekonstrukci vodovodu 

16) Schválení cenové nabídky na provedení oprav místní komunikace 

 

1. Na jednání byl předložen návrh závěrečného účtu Obce Bantice za rok 2017, který byl 

vyvěšen na úřední desce obecního úřadu, v zákonem stanovené lhůtě, i elektronicky na 

stránkách obce. Přílohou závěrečného účtu je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 

obce za rok 2017. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 5                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závěrečného účtu obce Bantice za rok 2017 a 

projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením obce včetně zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, oddělení 

přezkumu obcí, a to bez výhrad. 

2. Na jednání byla předložena ke schválení účetní závěrka obce Bantice za účetní období 

2017. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 5                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Bantice za účetní období 2017 

sestavenou ke dni 31.12.2017. 

 

3. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2018, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 1.302.400,- Kč a zvýší se ve výdajích o 0,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018. 

 

4. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje pozemku parc.č. 39/1 (261 m
2
) a 39/3 (228 

m
2
) v k.ú. Bantice o celkové výměře 489 m

2
. Předběžná cena prodeje 124,- Kč/m

2
 bez DPH. 

O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 5                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje pozemku parc.č. 39/1 (261 m
2
) a 

39/3 (228 m
2
) v k.ú. Bantice celkové výměře 489 m

2
. 

 

5. Na jednání byl předložen návrh rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020. O předložené 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 5                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020.  

 

6. Na jednání byl předložen návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 305/6 a 305/3 v k.ú. 

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

Hlasování: pro 5                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 305/6 a 

305/3 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu k podání příslušné žádosti na katastrální úřad. 

 

7. Na jednání byl předložen návrh na stanovení počtů členů zastupitelstva obce pro volební 

období 2018 - 2022. Bylo navrženo 7 členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 

2022. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 5                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje počet 7 členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 

2022. 



 

8. Na jednání byl předložen návrh dodatku smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce vodovodu, 

kanalizace a chodníku v obci Bantice se společností VHS plus, spol. s r.o. Jedná se o 

prodloužení termínu pro dokončení stavby do 30.6.2018 a navýšení celkové ceny stavby. 

Celková cena díla bude 3.116.849,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno.  

Hlasování: pro 5                          proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dodatku smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce 

vodovodu, kanalizace a chodníku v obci Bantice se společností VHS plus, spol. s r.o. 

 

9. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje části pozemku parc.č. 52/1 o výměře 23 m
2
 

v k.ú. Bantice. Předběžná cena prodeje 124,- Kč/m
2
 bez DPH. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování:      pro 5                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje části pozemku parc.č. 52/1 o 

výměře 23 m
2
. 

 

10. Na jednání byl předložen návrh anketní otázky na provoz koupacího biotopu pro 

následující roky. Anketa má za účel zjistit názor občanů obce na koupací biotop pro další 

rozhodování zastupitelstva. Každý občan obce (s trvalým pobytem) starší 18 let obdrží jeden 

anketní lístek. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 5                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh anketní otázky na provoz koupacího biotopu pro 

následující roky. 

 

11. Na jednání byl předložen návrh na zvýšení cen vstupného na koupacím biotopu. Bylo 

navrženo, aby bylo vstupné u každé položky zvýšeno o 10,- Kč od 1.7.2018. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 5                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zvýšení cen vstupného na koupacím biotopu od 

30.6.2018 o 10,- Kč u každé položky. 

 

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

kraje na stavbu „Oprava vstupu obecního úřadu Bantice“ ve výši 181.000,- Kč. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 5                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

na stavbu „Oprava vstupu obecního úřadu Bantice“ a pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy. 

 

13. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 74.000,- Kč a zvýší se ve výdajích o 1.094.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018. 

 

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

- křovinořez inv.č. I 342 

- nosný popruh inv.č. 556 

- antivirový program inv.č. N 117 



O předložené návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 5                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení uvedeného majetku z majetku obce.  

 

15. Na jednání zastupitelstva byla předložena nabídka na provedení stavebních prací na 

opravě rýh po rekonstrukci vodovodu. Byly předloženy celkově tři nabídky. Nejlevnější 

nabídku podala firma COLAS CZ, a.s. ve výši 149.811,25,- Kč bez DPH. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 5                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na provedení stavebních prací na opravě 

rýh po rekonstrukci vodovodu ve výši 149.811,25,- Kč bez DPH od firmy COLAS CZ, 

a.s. 

 

16. Na jednání zastupitelstva byla předložena nabídka na provedení stavebních prací na 

opravě místní komunikace. Byly předloženy celkově tři nabídky. Nejlevnější nabídku podala 

firma COLAS CZ, a.s. ve výši 150.311,21,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 5                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku na provedení stavebních prací na opravě 

místní komunikace ve výši 150.311,21,- Kč bez DPH od firmy COLAS CZ, a.s. 

 

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. 4/2018 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 20.6.2018 

 

Zastupitelstvo obce Bantice: 

 

 
Schvaluje:  

 

            1) návrh závěrečného účtu obce Bantice za rok 2017 a projednání závěrečného účtu se 

uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce včetně zprávy Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje, oddělení přezkumu obcí, a to bez výhrad. 

           2) účetní závěrku obce Bantice za účetní období 2017 sestavenou ke dni 31.12.2017. 

           3) návrh záměru prodeje pozemku parc.č. 39/1 (261 m
2
) a 39/3 (228 m

2
) v k.ú. Bantice 

celkové výměře 489 m
2
. 

           4) návrh rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020.  

           5) návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 305/6 a 305/3 v k.ú. Bantice a 

pověřuje starostu k podání příslušné žádosti na katastrální úřad. 

           6) počet 7 členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 - 2022. 

           7) návrh dodatku smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a 

chodníku v obci Bantice se společností VHS plus, spol. s r.o. 

           8) návrh záměru prodeje části pozemku parc.č. 52/1 o výměře 23 m
2
. 

           9) anketní otázky na provoz koupacího biotopu pro následující roky. 

          10) návrh zvýšení cen vstupného na koupacím biotopu od 30.6.2018 o 10,- Kč u každé 

položky. 

          11) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na stavbu „Oprava vstupu 

obecního úřadu Bantice“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

          12) vyřazení uvedeného majetku z majetku obce. 

          13) cenovou nabídku na provedení stavebních prací na opravě rýh po rekonstrukci 

vodovodu ve výši 149.811,25,- Kč bez DPH od firmy COLAS CZ, a.s. 

          14) cenovou nabídku na provedení stavebních prací na opravě místní komunikace ve 

výši 150.311,21,- Kč bez DPH od firmy COLAS CZ, a.s.          

 

           

Bere na vědomí: 

           1) rozpočtové opatření č. 1/2018 

           2) rozpočtové opatření č. 2/2018 

             

 

             

             

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

 

 

 

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

 

 


