
Usnesení č. 8/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 26.10.2016

Zastupitelstvo obce Bantice:

Schvaluje: 
            1) návrh směrnice pro zpracování účetnictví s platností od 1.1.2017.
            2) návrh směrnice pro evidenci, účtování majetku a zásob s platností od 1.1.2017.
           3) návrh směrnice pro odpisový plán s platností od 1.1.2017.
             4) návrh na provedení technického zhodnocení bytového domu č.p. 105 a 106 
v celkové výši 705.820, 20,- Kč.
           5) návrh na provedení technického zhodnocení objektu fotbalových kabin č.p. 104 
v celkové výši 61.905,- Kč.
           6) návrh na vyřazení z majetku obce. Jedná se o původní územní plán Obce Bantice a 
20 kusů vodoměrů.
           7) objednání služby mobilní aplikace Česká obec v ceně 7.000,- bez DPH ročně.
           8) dohodu o zastupování obce společností Terra Group Investment, a.s. při energetické 
soutěži na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro odběrná místa obce Bantice.
           9) návrh dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 24.3.2016 na opravu věžového vodojemu a 
pověřuje starostu k podpisu dodatku.

Bere na vědomí:
             1) rozpočtové opatření č. 6/2016.
            

            

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

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



10. Na jednání byl předložen návrh na objednání služby Česká obec. Jedná se o mobilní 
aplikaci, která umožňuje občany obce informovat o aktuálních událostech v obci. Celková 
cena za tuto službu je 7.000,- bez DPH ročně. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 5                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje objednání služby mobilní aplikace Česká obec v ceně 
7.000,- bez DPH ročně.

11. Na jednání byla předložena dohoda o zastupování obce společností Terra Group 
Investment, a.s. při energetické soutěži na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro 
odběrná místa obce Bantice. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 5                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje dohodu o zastupování obce společností Terra Group 
Investment, a.s. při energetické soutěži na dodávky elektrické energie a zemního plynu 
pro odběrná místa obce Bantice.

12. Na jednání byl předložen návrh dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 24.3.2016 na opravu 
věžového vodojemu. Dle předloženého dodatku by veškeré práce dokončila firma Lukáš 
Nečas, sídlem Družba 693, Židlochovice a celková cena díla bude 239.000,- bez DPH. O 
předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 5                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 24.3.2016 na opravu 
věžového vodojemu a pověřuje starostu k podpisu dodatku.

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 ……………………………                                Šprencl Josef ………………………….

Mgr. Lysáková Šárka ………………………                                Vrána Petr …………………………..

Červená Hana ………………………………                                



1. Na jednání byl předložen návrh směrnice pro zpracování účetnictví. O předložené návrhu 
bylo hlasováno.
Hlasování: pro 5                    proti 0                             zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh směrnice pro zpracování účetnictví s platností od 

1.1.2017.

2. Na jednání byl předložen návrh směrnice pro evidenci, účtování majetku a zásob. O 
předložené návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 5                    proti 0                             zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh směrnice pro evidenci, účtování majetku a zásob

s platností od 1.1.2017.

3. Na jednání byl předložen návrh směrnice pro odpisový plán. O předložené návrhu bylo 
hlasováno.
Hlasování: pro 5                    proti 0                             zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh směrnice pro odpisový plán s platností od 1.1.2017.

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

změní takto: sníží se v příjmech o 1.000,- Kč a sníží se ve výdajích o 1.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2016.

5. Na jednání byla předložena žádost Marie Šeligové na odkup pozemku parc.č. 161/1 v k.ú. 

Bantice. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku za cenu 50,- Kč bez DPH a 

s uhrazením veškerých výloh spojených s převodem tohoto pozemku.

6. Na jednání byl předložen návrh na provedení technického zhodnocení bytového domu č.p. 
105 a 106 o provedené práce na zateplení objektu a odvodu dešťových vod v celkové výši 
705.820,80 ,- Kč. O předložené návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 5                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na provedení technického zhodnocení bytového 
domu č.p. 105 a 106 v celkové výši 705.820,80 ,- Kč.

7. Na jednání byl předložen návrh na provedení technického zhodnocení objektu fotbalových 
kabin č.p. 104 o provedené práce na výstavbě terasy v celkové výši 61.905,- Kč. O předložené 
návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 5                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na provedení technického zhodnocení objektu 
fotbalových kabin č.p. 104 v celkové výši 61.905,- Kč.

8. Na jednání byl předložen návrh na vyřazení majetku obce. Jedná se o původní územní plán 
Obce Bantice a 20 kusů vodoměrů. O předložené návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 5                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vyřazení z majetku obce. Jedná se o původní 
územní plán Obce Bantice a 20 kusů vodoměrů.

9. Na jednání byl předložen vznik duplicitního vlastnictví u části pozemku GP 5343 a GP 
5342 v k.ú. Bantice. Zastupitelstvo obce požaduje uvedené duplicitní vlastnictví nejprve 
projednat s vlastníky pozemků a po jejich vyjádření v dané věci pokračovat.



Zápis č. 8/2016 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 26.10.2016 
v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Přítomno bylo pět členů zastupitelstva 
obce (nepřítomni Vystrčil Josef a Trochta Pavel), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem 
v prezenční listině, která je přílohou tohoto zápisu. Na základě účasti pěti 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 5 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 5 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 technického  zhodnocení objektu fotbalových kabin č.p. 104
- schválení dohody o zastupování se společností Terra Group ve věci přihlášky k energetické 
soutěži
- schválení návrhu dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 24.3.2016 na opravu věžového vodojemu 

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 5 členů proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání.

Program jednání:
1) Schválení směrnice pro zpracování účetnictví

2) Schválení směrnice pro evidenci, účtování majetku a zásob

3) Schválení směrnice odpisový plán

4) Projednání rozpočtového opatření č. 6/2016

5) Projednání žádosti Šeligové Marie

6) Schválení technického zhodnocení bytového domu č.p. 105 a 106

7) Schválení technického  zhodnocení objektu fotbalových kabin č.p. 104

8) Schválení vyřazení z majetku

9) Projednání duplicitního zápisu majetku

10) Projednání objednání služby mobilní aplikace Česká obec

11) Schválení dohody o zastupování se společností Terra Group ve věci přihlášky 
k energetické soutěži

12) Schválení návrhu dodatku č.1 ke smlouvě ze dne 24.3.2016 na opravu věžového 
vodojemu 




