Zápis č. 7/2017 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 11.10.2017
v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu
Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přítomno bylo šest členů zastupitelstva
obce (nepřítomen Vystrčil Josef), 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 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. 5/2017
- projednání rozpočtového opatření č. 6/2017
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) Projednání návrhu na odvoz odpadů obce
2) Projednání návrhu na výměnu svítidel veřejného osvětlení
3) Schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parc.č. 294/1
a GP 5410/44 v k.ú. Bantice
4) Schválení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene na parc.č. 29, 30/1 a 332/1 v k.ú.
Bantice
5) Schválení návrhu smlouvy o převodu obchodního podílu v Bytovém družstvu Bantice na
bytové jednotky 102/3, 102/4, 103/3 a 103/4
6) Projednání rozpočtového opatření č. 4/2017
7) Projednání rozpočtového opatření č. 5/2017
8) Projednání rozpočtového opatření č. 6/2017
9) Zařazení do majetku rozšíření veřejného osvětlení
10) Projednání možnosti směny pozemků parc.č. 54/1, 56/2, 58/2, 60/2, 139/2 a 305/7 v k.ú.
Bantice se Státním pozemkovým fondem
11) Schválení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 104/2 v k.ú. Bantice
12) Schválení pokácení 7 kusů topolů u hřiště

1. Na jednání byl přizván zástupce společnosti Jan Klíčník - odpady, který přednesl návrh na
likvidací odpadů v obci Bantice. O dalším postupu bude jednáno po předložení finanční
analýzy na svoz veškerých odpadů.
2. Na jednání byla předložena finanční kalkulace od firmy JM - Stavební s.r.o. na výměnu
stávajících svítidel veřejného osvětlení za ledkové osvětlení. O uvedeném záměru bude ještě
jednáno.
3. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na

parc.č. 294/1 a GP 5410/44 v k.ú. Bantice se společností INTEGRA, a.s. 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. 294/1 a GP 5410/44 v k.ú. Bantice se společností INTEGRA, a.s. a
pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
4. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č.
29, 30/1 a 332/1 v k.ú. Bantice se společností E.ON Distribuce, a.s. Součásti smlouvy je
geometrický plán č. 372-2927/2017 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. 29, 30/1 a 332/1 v k.ú. Bantice se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
5. Na jednání byly předloženy návrhy smluv na převod obchodního podílu v Bytovém
družstvu Bantice na bytové jednotky 102/3, 102/4, 103/3 a 103/4. Obchodní podíl na
jednotlivé bytové jednotky činí 5.500,- Kč. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhy smluv na převod obchodního podílu v Bytovém
družstvu Bantice na bytové jednotky 102/3, 102/4, 103/3 a 103/4 a pověřuje starostu obce
k podpisu jednotlivých smluv.
6. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 4/2017, kterým se schválený rozpočet
změní takto: zvýší se v příjmech o 20.000,- Kč a zvýší se ve výdajích o 20.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017.
7. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5/2017, 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. 5/2017.
8. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 6/2017, kterým se schválený rozpočet
změní takto: zvýší se v příjmech o 24.100,- Kč a zvýší se ve výdajích o 24.100,- Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017.

9. Na jednání byl předložen návrh na zařazení rozšíření veřejného osvětlení na parc.č. 30/1,
29, 332/1, 359/9, 359/5 a 359/6 v k.ú. Bantice do majetku obce v celkové hodnotě 79.016,21,Kč. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na zařazení rozšíření veřejného osvětlení na parc.č.
30/1, 29, 332/1, 359/9, 359/5 a 359/6 v k.ú. Bantice do majetku obce v celkové hodnotě
79.016,21,- Kč.
10. Na jednání byl předložen návrh na provedení možné směny na pozemky ve vlastnictví
Státního pozemkového fondu. Jedná se o pozemky parc.č. 54/1, 56/2, 58/2, 60/2, 139/2 a
305/7 v k.ú. Bantice o celkové výměře 1.915 m2. Bylo dohodnuto, že starosta obce prověří
podmínky pro případnou směnu těchto pozemků.
11. Na jednání byl předložen návrh záměru pronájmu části pozemku parc.č. 104/2 v k.ú.
Bantice o celkové výměře 87 m2. Nájem bude na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6
měsíců. Nájemné se stanovuje ve výší 1 Kč/m2 za rok. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 104/2 v k.ú.
Bantice.
12. Na jednání byl předložen návrh na pokácení sedmi stromů (topolů) u fotbalového hřiště na
parc.č. 304/1. Kácení bude provedeno do 31.3.2017 v době vegetačního klidu. O předloženém
návrhu bylo hlasováno.
Hlasování:
pro 6
proti 0
zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení sedmi stromů (topolů) u fotbalového hřiště na
parc.č. 304/1.
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: Žiačková Žaneta

Vajdík František ……………………………
Mgr. Lysáková Šárka ………………………
Trochta Pavel ………………………………

Šprencl Josef ………………………….
Vrána Petr ……………………………..
Červená Hana …………………………

Usnesení č. 7/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 11.10.2017
Zastupitelstvo obce Bantice:

Schvaluje:
1) návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na parc.č. 294/1 a GP
5410/44 v k.ú. Bantice se společností INTEGRA, a.s. a pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
2) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc.č. 29, 30/1 a 332/1
v k.ú. Bantice se společností E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
3) návrhy smluv na převod obchodního podílu v Bytovém družstvu Bantice na bytové
jednotky 102/3, 102/4, 103/3 a 103/4 a pověřuje starostu obce k podpisu jednotlivých
smluv.
4) zařazení rozšíření veřejného osvětlení na parc.č. 30/1, 29, 332/1, 359/9, 359/5 a
359/6 v k.ú. Bantice do majetku obce v celkové hodnotě 79.016,21,- Kč.
5) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 104/2 v k.ú. Bantice.
6) pokácení sedmi stromů (topolů) u fotbalového hřiště na parc.č. 304/1.

Bere na vědomí:
1) rozpočtové opatření č. 4/2017.
2) rozpočtové opatření č. 5/2017
3) rozpočtové opatření č. 6/2017

Starosta:

Ing. Josef Šprencl

Místostarosta: Vystrčil Josef

……………………………

…………………………….

