
Zápis č. 6/2019 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 7.8.2019  

v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu 

 

Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přítomno bylo šest členů zastupitelstva 

obce (nepřítomna 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. 3/2019 

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 smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 64/2, 80/2 a 

414/1 v k.ú. Bantice 

2) Schválení návrhu smlouvy o poskytování služeb při svozu tříděného odpadu 

3) Schválení návrhu nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 117 v k.ú. Bantice 

4) Schválení návrhu kupní smlouvy na pozemek parc.č. 64/4 v k.ú. Bantice 

5) Schválení záměru prodeje pozemků parc.č. 133/41, 133/42, 228/35, 228/38, 327/33, 333/5, 

333/6, 30/3 v k.ú. Bantice 

6) Schválení záměru prodeje části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. Bantice 

7) Schválení návrhu smlouvy na poskytnutí dotace pro fotbalový klub Sokol Bantice 

8) Projednání nabídky na provedení veřejného osvětlení směr na Práče 

9) Projedná žádosti na pronájem bytové jednotky 105/3 v bytovém domě 

10) Seznámení s celkovými náklady na opravu koupacího biotopu 

11) Projednání návrhu na typ radaru pro měření rychlosti v obci 

12) Projednání možnosti nákupu nosiče kontejnerů 

13) Seznámení s programem posvícení 2019 

14) Projednání rozpočtového opatření č. 3/2019 

 

 

http://www.bantice.cz/


1. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 

64/2, 80/2 a 414/1 v k.ú. Bantice se společností E.ON Distribuce, a.s. Součásti smlouvy je 

geometrický plán č. 407-2295/2019 s vyznačením věcného břemene. Za zřízení věcného 

břemene se sjednává náhrada ve výši 5.000,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky 

parc.č. 64/2, 80/2 a 414/1 v k.ú. Bantice se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

 

2. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o poskytování služeb při svozu tříděného odpadu 

se společností Jan Klíčník - KJ spol. KJ. Jedná se o vývoz kontejneru s kovovým odpadem 

pravidelně ve dvouměsíčním intervalu za cenu jednoho vývozu 210 Kč bez DPH. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování služeb při svozu tříděného odpadu 

se společností Jan Klíčník - KJ spol. KJ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

3. Na jednání byl předložen návrh nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 117 v k.ú. 

Bantice o celkové výměře 87 m
2
. Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 117 byl schválen 

zastupitelstvem obce dne 2.6.2019 pod číslem zápisu 1/2019. Cena za pronájem pozemku 

byla stanovena ve výši 1 Kč/m
2
 ročně. Celková cena za pronájem části pozemku parc.č. 117 

je 370,- Kč. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 117 v k.ú. 

Bantice o celkové výměře 370 m
2 

a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

4. Na jednání byl předložen návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 64/4 v k.ú. 

Bantice s xxx. Záměr prodeje pozemku parc.č. 64/4 byl schválen zastupitelstvem obce dne 

24.4.2019 pod číslem zápisu 3/2019. Cena za prodej pozemku byla stanovena ve výši 124 

Kč/m
2
 bez DPH. Celková cena za prodej pozemku parc.č. 64/4 je 124.620,- Kč bez DPH. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 64/4 

v k.ú. Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 

 

5. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje nově vzniklých pozemků parc.č. 133/41 o 

výměře 25 m
2
, parc.č. 133/42 o výměře 25 m

2
, parc.č. 228/35 o výměře 25 m

2
, parc.č. 228/38 

o výměře 25 m
2
, parc.č. 327/33 o výměře 25 m

2
, parc.č. 333/5 o výměře 25 m

2
, parc.č. 333/6 

o výměře 25 m
2
 a parc.č. 30/3 o výměře 20 m

2
 v k.ú. Bantice. Předběžná cena prodeje 100,- 

Kč/m
2
 bez DPH. K ceně budou připočteny náklady na zhotovení geometrického zaměření 

pozemků. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje nově vzniklých pozemků parc.č. 

133/41 o výměře 25 m
2
, parc.č. 133/42 o výměře 25 m

2
, parc.č. 228/35 o výměře 25 m

2
, 



parc.č. 228/38 o výměře 25 m
2
, parc.č. 327/33 o výměře 25 m

2
, parc.č. 333/5 o výměře 25 

m
2
, parc.č. 333/6 o výměře 25 m

2
 a parc.č. 30/3 o výměře 20 m

2
 v k.ú. Bantice. 

 

6. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje nově vzniklého pozemku parc.č. 133/46 o 

výměře 154 m
2
 v k.ú. Bantice. Předběžná cena prodeje 124,- Kč/m

2
 bez DPH. O předloženém 

návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje nově vzniklého pozemku parc.č. 

133/46 o výměře 154 m
2
 v k.ú. Bantice. 

 

7. Na jednání byla předložena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro fotbalový klub 

Sokol Bantice ve výši 10.000,- Kč pro rok 2019 na provoz oddílu. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro fotbalový 

klub Sokol Bantice ve výši 10.000,- Kč pro rok 2019 a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy. 

 

8. Na jednání byla předložena nabídka na provedení veřejného osvětlení směr na Práče. Jedná 

se o provedení kabelového rozvodu v délce cca 222 m a třech kusů svítidel. Nabídku 

předložila firma Jedlička Milan elektromontážní práce ve výši 121.890,- Kč bez DPH. 

Zastupitelstvo požaduje předložení dalších nabídek pro porovnání cen stavebních prací. Tyto 

nabídky budou doloženy do následujících zastupitelstev. 

 

9. Na jednání byly předloženy žádosti na pronájem bytové jednotky 105/3 v bytovém domě. 

Celkem bylo předloženo devět žádosti. Pro přidělení bytu se stanovilo pořadí Manželé xxx, 

xxx a xxx. Po ověření podmínek, zda žadatel splňuje podmínky pro přidělení bytu, bude 

s nájemcem sepsána nájemní smlouva na dobu určitou ve lhůtě dvou let. 

 

10. Na jednání bylo předloženo seznámení s celkovými náklady na opravu koupacího biotopu. 

Jednalo se demontáž folie, montáž folie, drobné stavební práce a položení nových roštů. 

Celkové náklady činily 741.202,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí celkové náklady na opravu koupacího biotopu ve 

výši 741.202,- Kč. 

 

11. Na jednání byly předloženy typy informačních panelů pro měření rychlosti. Byl vybrán 

typ adar RMR-10 ZPOMAL v ceně 59.563,- Kč. Přesné umístění radaru bude dohodnuto 

s dodavatelem radaru.  

 

12. Na jednání byl předložen návrh na nákup traktorového nosiče kontejnerů a jednoho 

kontejneru pro potřeby obce.  

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup traktorového nosiče kontejnerů a pověřuje starostu 

k vypracování cenových nabídek na dodávku kontejnerového nosiče. 

 

13. Na jednání byl předložen program posvícení 2019. Ve čtvrtek proběhne stavění máje, 

v sobotu je zavádění po obci, vystoupení mládeže a večerní zábava. V neděli je vystoupení 

cimbálové muziky.  



Zastupitelstvo obce bere na vědomí program posvícení 2019. 

 

14. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 3/2019, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: v příjmech se zvýší o 280.000,- Kč, ve výdajích se zvýší o 530.000,- Kč, 

financování o 250.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019. 

 

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 14.8.2019 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 6/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 7.8.2019 

 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 
Schvaluje:  

 

            1) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 64/2, 80/2 a 414/1 

v k.ú. Bantice se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

           2) smlouvu o poskytování služeb při svozu tříděného odpadu se společností Jan 

Klíčník - KJ spol. KJ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

           3) návrh nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 117 v k.ú. Bantice o celkové 

výměře 370 m
2 

a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

           4) návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 64/4 v k.ú. Bantice a pověřuje 

starostu obce k podpisu smlouvy. 

           5) návrh záměru prodeje nově vzniklých pozemků parc.č. 133/41 o výměře 25 m
2
, 

parc.č. 133/42 o výměře 25 m
2
, parc.č. 228/35 o výměře 25 m

2
, parc.č. 228/38 o výměře 25 

m
2
, parc.č. 327/33 o výměře 25 m

2
, parc.č. 333/5 o výměře 25 m

2
, parc.č. 333/6 o výměře 25 

m
2
 a parc.č. 30/3 o výměře 20 m

2
 v k.ú. Bantice. 

           6) návrh záměru prodeje nově vzniklého pozemku parc.č. 133/46 o výměře 154 m
2
 

v k.ú. Bantice. 

           7) schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro fotbalový klub Sokol 

Bantice ve výši 10.000,- Kč pro rok 2019 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

           8) nákup traktorového nosiče kontejnerů a pověřuje starostu k vypracování cenových 

nabídek na dodávku kontejnerového nosiče. 

 

            

 

Bere na vědomí: 

 

           1) celkové náklady na opravu koupacího biotopu ve výši 741.202,- Kč. 

           2) program posvícení 2019. 

           3) rozpočtové opatření č. 3/2019. 

 

 

             

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

 

 

 

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

 

 


