
Zápis č. 5/2016 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 15.6.2016 
v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přítomno bylo šest členů zastupitelstva 
obce (nepřítomen Trochta Pavel), 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 Žanetu Žiačkovou. Nebyly vzneseny jiné návrhy. Následně dal o 
návrhu hlasovat.
Hlasování: pro 6 členů proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou Žanetu Žiačkovou.

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.1/2016
- projednání rozpočtového opatření č. 2/2016
- schválení návrhu na sloučení pozemků parc.č. 75/1 a 75/4 v k.ú. Bantice
- schválení návrhu upraveného zadání změny č. 1 územního plánu Bantice
- schválení rozpočtu na provedení balkonu u objektu šaten

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 závěrečného účtu obce Bantice za rok 2015

2) Schválení účetní závěrky obce Bantice za rok 2015

3) Schválení nabídky na zpracování změny č.1 územního plánu Bantice

4) Schválení cenové nabídky na zhotovení symbolů obce Bantice 

5) Projednání žádosti na umístění dřevěné kolny

6) Projednání rozpočtového opatření č.1/2016

7) Projednání rozpočtového opatření č. 2/2016

8) Schválení návrhu na sloučení pozemků parc.č. 75/1 a 75/4 v k.ú. Bantice

9) Schválení návrhu upraveného zadání změny č. 1 územního plánu Bantice

10) Schválení rozpočtu na provedení balkonu u objektu šaten

1. Na jednání byl předložen návrh závěrečného účtu Obce Bantice za rok 2015, 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 2015. O předloženém návrhu bylo hlasováno.

Hlasování: pro 6                    proti 0                             zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závěrečného účtu obce Bantice za rok 2015 a 

projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním 

hospodařením a to s výhradami, na základě nichž přijímá územní samosprávný celek 

opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

2. Na jednání byla předložena ke schválení účetní závěrka obce Bantice za účetní období 
2015. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 6                    proti 0                             zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Bantice za účetní období 2015
sestavenou ke dni 31.12.2015.

3. Na jednání byla předložena nabídky na zpracování změny č.1 územního plánu Bantice. 
Nabídka byla podána firmou AR projekt, s.r.o. Jedná se o vypracování změny č.1 územního 
plánu Bantice v ceně 60.000,- Kč bez DPH a vypracování právního stavu po změně č.1 
územního plánu Bantice v ceně 31.800,- Kč bez DPH. O předložené nabídce bylo hlasováno.
Hlasování: pro 6                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na zpracování změny č.1 územního plánu 
Bantice. Nabídka byla podána firmou AR projekt, s.r.o. Jedná se o vypracování změny 
č.1 územního plánu Bantice v ceně 60.000,- Kč bez DPH a vypracování právního stavu 
po změně č.1 územního plánu Bantice v ceně 31.800,- Kč bez DPH.

4. Na jednání byla předložena cenová nabídka na zhotovení symbolů obce Bantice firmou 

Alerion s.r.o. Jedná se vlajku v ceně 40.500,- Kč bez DPH, stuhu v ceně 7.560,- Kč bez DPH, 

znak v ceně 18.900,- Kč bez DPH a smaltovaný ovál se znakem obce v ceně 9.290,- Kč bez 

DPH. O předložené nabídce bylo hlasováno.

Hlasování: pro 6                    proti 0                             zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na zhotovení symbolů obce Bantice firmou 

Alerion s.r.o. Jedná se vlajku v ceně 40.500,- Kč bez DPH, stuhu v ceně 7.560,- Kč bez 

DPH, znak v ceně 18.900,- Kč bez DPH a smaltovaný ovál se znakem obce v ceně 9.290,-

Kč bez DPH.

5. Na jednání byla předložena žádost na umístění dřevěné kolny na parc.č. 133/6 v k.ú. 

Bantice. Jedná se o stavbu půdorysných rozměrů 2,0 x 2,0 m, která bude stavbou dočasnou. O

předložené žádosti bylo hlasováno.

Hlasování: pro 6                    proti 0                             zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost na umístění dřevěné kolny na parc.č. 133/6 v k.ú. 
Bantice. Jedná se o stavbu půdorysných rozměrů 2,0 x 2,0 m, která bude stavbou 
dočasnou.

6. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 1/2016, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 2.000,- Kč a zvýší se ve výdajích o 105.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2016.



7. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2/2016, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 5.000,- Kč a zvýší se ve výdajích o 105.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2016.

8. Na jednání byl předložen návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 75/1 a 75/4 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. 75/1 a 75/4 v 
k.ú. Bantice a pověřuje starostu k podání příslušné žádosti na katastrální úřad.

9. Na jednání byl předložen návrh upraveného zadání změny č.1 územního plánu Bantice. 
Změna pojednává o umístění větrné elektrárny, rozšíření plochy pro bydlení, úpravu lokálního 
biocentra, plochu pro umístění řadových garáží a úpravu regulativů pro plochu SV-P4. O 
předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 5                    proti 1 (Vystrčil Josef) zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh upraveného zadání změny č.1 územního plánu 

Bantice.

10. Na jednání byl předložen návrh rozpočtu zpracovaný firmou Tesařství Trochta na 

provedení balkonu u objektu šaten u fotbalového hřiště. Celková částka na provedení 

stavebních prací činí 60.145,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno.

Hlasování: pro 6                    proti 0                             zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu zpracovaný firmou Tesařství Trochta na 

provedení balkonu u objektu šaten u fotbalového hřiště v celkové výši 60.145,- Kč bez 

DPH a pověřuje starostu k objednání provedení uvedených stavebních prací.

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 20.30 hod.
Zapsala: Žiačková Žaneta

                        
Vajdík František ……………………………                                Vystrčil Josef ………………………….

Mgr. Lysáková Šárka ………………………                                Šprencl Josef …………………………..

Červená Hana ………………………………                                Vrána Petr ……………………………..



Usnesení č. 5/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 15.6.2016

Zastupitelstvo obce Bantice:

Schvaluje: 
            1) návrh závěrečného účtu obce Bantice za rok 2015 a projednání závěrečného účtu se 
uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to s výhradami, na základě nichž 
přijímá územní samosprávný celek opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
            2) účetní závěrku obce Bantice za účetní období 2015 sestavenou ke dni 31.12.2015.
           3) nabídku na zpracování změny č.1 územního plánu Bantice. Nabídka byla podána 
firmou AR projekt, s.r.o. Jedná se o vypracování změny č.1 územního plánu Bantice v ceně 
60.000,- Kč bez DPH a vypracování právního stavu po změně č.1 územního plánu Bantice 
v ceně 31.800,- Kč bez DPH.
              4) nabídku na zhotovení symbolů obce Bantice firmou Alerion s.r.o. Jedná se vlajku 
v ceně 40.500,- Kč bez DPH, stuhu v ceně 7.560,- Kč bez DPH, znak v ceně 18.900,- Kč bez 
DPH a smaltovaný ovál se znakem obce v ceně 9.290,- Kč bez DPH.
            5) žádost na umístění dřevěné kolny na parc.č. 133/6 v k.ú. Bantice. Jedná se o stavbu 
půdorysných rozměrů 2,0 x 2,0 m, která bude stavbou dočasnou.
            6) návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 75/1 a 75/4 v k.ú. Bantice a pověřuje 
starostu k podání příslušné žádosti na katastrální úřad.
            7) návrh upraveného zadání změny č.1 územního plánu Bantice.
            8) návrh rozpočtu zpracovaný firmou Tesařství Trochta na provedení balkonu u 
objektu šaten u fotbalového hřiště v celkové výši 60.145,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 
k objednání provedení uvedených stavebních prací.

Bere na vědomí:
             1) rozpočtové opatření č. 1/2016.
             2) rozpočtové opatření č. 2/2016.
            

            

            
Starosta:  Ing. Josef Šprencl                ……………………………

Místostarosta:    Vystrčil Josef                            …………………………….




