
Zápis č. 4/2019 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.6.2019  

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 rozpočtového opatření č. 1/2019 

xxx požádal o doplnění do programu následující body: 

- projednání návrhu na provedení bezpečnostních opatření v dopravě obci a informačních 

značek 

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 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na akci „Oprava střechy objektu 

obecního úřadu“ 

2) Projednání žádosti na směnu pozemku parc.č. 133/12 a 133/2 

3) Projednání žádosti na obnovení fotbalového klubu v Banticích 

4) Projednání programu dětského dne 

5) Projednání žádosti Města Znojma na podporu při budování krytého bazénu 

6) Schválení tržního řádu obce 

7) Projednání opravy pomníku na parc.č. 168 

8) Schválení směny pozemků parc.č. 452/3 za pozemky parc.č. 543/5, 543/8 a části pozemku 

parc.č. 535/61 a 535/57 v k.ú. Práče 

9) Schválení pracovního místa pro potřeby prací při údržbě veřejného prostranství 

10) Projednání rozpočtového opatření č. 1/2019 

11) Projednání návrhu na provedení bezpečnostních opatření v dopravě obci a informačních 

značek 

 

http://www.bantice.cz/


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

kraje na stavbu „Oprava střechy objektu obecního úřadu“ ve výši 250.000,- 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 „Oprava střechy objektu obecního úřadu“ a pověřuje starostu obce k podpisu 

smlouvy. 

 

2. Na jednání byla předložena žádost xxx na směnu pozemků. Jedná se o část pozemku parc.č. 

133/2 ve vlastnictví obce o velikosti cca 140 m
2 

za pozemek parc.č. 133/12 ve vlastnictví 

žadatelky. Dále bylo navrženo, aby převod pozemků byl proveden kupní smlouvou a náklady 

na pořízení geometrického plánu nesli Obec a žadatelka společně. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                  proti 0                          zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh provedení prodeje části pozemku parc.č. 133/2 a 

nákup pozemku parc.č. 133/12 do vlastnictví obce. Záměr prodeje bude schválen po 

doložení geometrického plánu. 

 

3. Na jednání byla předložena žádost na obnovení fotbalového klubu v Banticích. Dále bylo 

navrženo, že fotbalovému klubu bude přiznána dotace ve výši 20.000,- na rok. Dotace bude 

rozdělena na dvě stejné části, kdy první část dotace bude přiznána na zahájení činnosti a druhá 

část v jarní části sezóny 2019 - 2020. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                  proti 0                          zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje obnovení fotbalového klubu v Banticích a dotaci ve výši 

20.000,- Kč pro sezónu 2019 - 2020. 

 

4. Na jednání byl předložen program dětského dne, který proběhne dne 15.6.2019. Program se 

skládá ze stanovišť s hry, ukázky výcviku psů a otevření koupacího biotopu pro děti. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí program dětského dne. 

  

5. Na jednání byl předložen návrh Města Znojma na podporu záměru města Znojma 

vybudovat krytý bazén. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                  proti 0                          zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje plnou podporu záměru města Znojma vybudovat krytý bazén 

v k. ú. Znojmo-Louka, ve Znojmě.  

6. Na jednání byl předložen návrh na schválení tržního řádu obce. Uvedený tržní řád byl 

předložen ke konzultaci KrÚ Jihomoravského kraje. Do dnešního dne nebyla konzultace 

zaslána. Po obdržení konzultace bude určen další postup, aby bylo možné zakázat podomní a 

pochůzkový prodej v obci. 

 

7. Na jednání byl předložen návrh na provedení oprav pomníku na parc.č. 168. Jedná se o 

provedení přemístění pomníku, opravy pomníku, provedení chodníčku a výsadbu zeleně dle 

předloženého návrhu. Zastupitelstvo obce s návrhem souhlasí a předběžně uvolňuje na 

provedení těchto prací 50.000,- Kč. 

  



8. Na jednání byl předložen návrh na směnu pozemků v k.ú. Práče. Jedná se o pozemky 

parc.č. 543/8, 543/5 a části pozemků parc.č. 535/57, 535/61, na kterých se nachází stavba 

obce Bantice (protierozní opatření). Obec Bantice nabízí k výměně pozemek parc.č. 452/3 

(orná půda). Směna by byla provedena na základě kupní smlouvy. Zastupitelstvo obce 

pověřuje starostu obce k vypracování geometrického plánu na oddělení pozemků a s prodejem 

a odkupem pozemků předběžně souhlasí. Záměr prodeje bude projednán na základě 

zpracovaného geometrického plánu. 

  

9. Na jednání byl předložen návrh na vytvoření nového pracovního místa. Jedná se o 

zaměstnání pracovníka od 6.6.2019, který bude provádět údržbu zeleně, veřejného 

prostranství, zednické práce, údržbářské práce, drobné opravy a zimní údržbu místních 

komunikací. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření nového pracovního místa od 6.6.2019. 

 

10. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2019, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 30.000,- Kč a zvýší se ve výdajích o 30.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019. 

 

11. Na jednání byl předložen návrh na provedení bezpečnostních opatření v dopravě obci a 

informačních značek. Jedná se o provedení dvou míst na přecházení, montáž stacionárního 

radaru, osazení informačních značek se znakem obce na vjezdu do obce s informací o zákazu 

podomního prodeje, osazení informačních značek s odkazem na koupací biotop u silnice I/53. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k projednání těchto záležitostí s dotčenými orgány státní 

správy za pomocí firmy Urbania - jih s.r.o. 

 

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 14.6.2019 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 4/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.6.2019 

 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 
Schvaluje:  

 

            1) Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na stavbu „Oprava střechy 

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

           2) Návrh provedení prodeje části pozemku parc.č. 133/2 a nákup pozemku parc.č. 

133/12 do vlastnictví obce. 

           3) Obnovení fotbalového klubu v Banticích a dotaci ve výši 20.000,- Kč pro sezónu 

2019 - 2020. 

           4) Podporu záměru města Znojma vybudovat krytý bazén. 

           5) Vytvoření nového pracovního místa od 6.6.2019. 

 

 

            

 

Bere na vědomí: 

 

           1) Program dětského dne. 

           2) Rozpočtové opatření č. 1/2019. 

 

 

  

             

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

 

 

 

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

 

 


