
Usnesení č. 7/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 7.9.2016

Zastupitelstvo obce Bantice:

Schvaluje: 
            1) změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje v rámci akce 
„ČOV Lechovice“.
            2) návrh rozpočtového výhledu na rok 2017 a 2018.
           3) návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. Bantice a 
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
              4) návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 195/7 a 195/6 v k.ú. Bantice a 
pověřuje starostu k podání příslušné žádosti na katastrální úřad.
            5) návrh dohody na ukončení příkazní smlouvy ze dne 25.2.2016 ve věci pořízení 
změny č. 1 územního plánu Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu dohody.
            6) návrh na provedení výsadby nových stromů na pozemku parc.č. 303/2 v k.ú. 
Bantice.
            7) návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parc.č. 200/1 v 
k.ú. Bantice se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

Bere na vědomí:
             1) rozpočtové opatření č. 5/2016.
            

            

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

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



8. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 
parc.č. 200/1 v k.ú. Bantice se společností E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o uložení zemní 
kabelové přípojky NN pro novostavbu RD. Věcné břemeno bude úplatné za částku 5.000,- Kč 
bez DPH. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 6                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene na parc.č. 200/1 v k.ú. Bantice se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje 
starostu obce k podpisu smlouvy.

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: Žiačková Žaneta

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

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

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



Zastupitelstvo obce schvaluje změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Jihomoravského kraje v rámci akce „ČOV Lechovice“.

2. Na jednání byl předložen návrh rozpočtového výhledu na rok 2017 a 2018. O předložené 
návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 6                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového výhledu na rok 2017 a 2018. 

3. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5/2016, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 500,- Kč a zvýší se ve výdajích o 500,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2016.

4. Na jednání byl předložen návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. 

Bantice s Jaroslavem Kurtinem. Součástí kupní smlouvy je geometrický plán č. 345-14/2016, 

kterým byl vyčleněn pozemek pod parc.č. 133/40 o celkové výměře 296 m2. Záměr prodeje 

pozemku parc.č. 133/2 byl schválen zastupitelstvem obce dne 28.4.2016 pod číslem zápisu 

4/2016. Cena za prodej pozemku byla stanovena ve výši 50 Kč/m2 bez DPH. Celková cena za 

prodej pozemku parc.č. 133/40 je 14.800,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno.

Hlasování: pro 6                    proti 0                             zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 

133/2 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

5. Na jednání byl předložen návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 195/7 a 195/6 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. 195/7 a 
195/6 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu k podání příslušné žádosti na katastrální úřad.

6. Na jednání byl předložen návrh dohody na ukončení příkazní smlouvy ze dne 25.2.2016 ve 

věci pořízení změny č. 1 územního plánu Bantice s Ing. Darmovzalovou Blankou. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno.

Hlasování: pro 6                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dohody na ukončení příkazní smlouvy ze dne 
25.2.2016 ve věci pořízení změny č. 1 územního plánu Bantice a pověřuje starostu obce 
k podpisu dohody.

7. Na jednání byl předložen návrh na provedení výsadby nových stromů na pozemcích obce. 
Jedná se o lokalitu za vodárnou, pozemek parc.č. 303/2. Bude vysazeno stromořadí ve dvou 
řadách. O předloženém návrhu bylo hlasováno.

Hlasování: pro 6                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na provedení výsadby nových stromů na pozemku 
parc.č. 303/2 v k.ú. Bantice.



Zápis č. 7/2016 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 7.9.2016 
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:
- schválení návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek 
parc.č. 200/1 

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 změny plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje v rámci akce 
„ČOV Lechovice“

2) Schválení rozpočtového výhledu na období 2017 - 2018

3) Projednání rozpočtového opatření č. 5/2016

4) Schválení návrhu kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 133/2 v k.ú. Bantice

5) Schválení návrhu na sloučení pozemků parc.č. 195/7 a 195/6 v k.ú. Bantice

6) Schválení dohody o ukončení příkazní smlouvy na pořízení změny č.1 územního plánu 
Bantice

7) Projednání lokalit pro výsadbu nových stromů

8) Schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek 
parc.č. 200/1 v k.ú. Bantice

1. Na jednání byl předložen návrh na schválení změny plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Jihomoravského kraje v rámci akce „ČOV Lechovice“. Jedná se o výstavbu nové ČOV v nové 

lokalitě a odstranění stávající ČOV z důvodu nedořešených majetkoprávních vztahů 

s vlastníkem pozemků pod ČOV.

Hlasování: pro 6                    proti 0                             zdržel se 0




