
Zápis č. 8/2017 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 30.11.2017  

v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu 

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

obce (nepřítomen 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: 

- schválení návrhu smlouvy o poskytnutí hudební produkce na masopust v roce 2018 

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 plánu k inventarizaci majetku za rok 2017 

2) Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018 

3) Projednání rozpočtového opatření č. 7/2017 

4) Projednání rozpočtového opatření č. 8/2017 

5) Projednání finančního příspěvku na spolufinancování terénních sociálních služeb 

6) Projednání žádosti na odkup části pozemku parc.č. 326/1 a 327/1 

7) Zařazení do majetku rozšíření veřejného osvětlení 

8) Schválení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene na parc.č. GP 5410/14 

9) Schválení návrhu nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 104/2 v k.ú. Bantice 

10) Projednání rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020 

11) Schválení návrhu dodatku smlouvy č.1 na akci „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a 

chodníku v obci Bantice“ 

12) Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí hudební produkce na masopust v roce 2018 

 

1. Na jednání byl předložen návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2017. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2017. 

http://www.bantice.cz/


2. Na jednání byl předložen návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018. 

 

3. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 7/2017, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 260.000,- Kč a zvýší se ve výdajích o 260.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017. 

 

4. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8/2017, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 3.300,- Kč a zvýší se ve výdajích o 3.300,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2017. 

 

5. Na jednání byla předložena žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce do rozpočtu města 

Znojma na terénní služby pro rok 2018. Dle rozpisu města Znojma se jedná o částku 6.854,- 

Kč. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 6.854,- Kč z rozpočtu obce do 

rozpočtu města Znojma na terénní služby pro rok 2018. 

 

6. Na jednání byla předložena žádost na odkup části pozemku parc.č. 326/1 a 327/1 v k.ú. 

Bantice. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: 

pro 1 (xxx)            proti 3 (xxx, xxx, xxx)         zdržel se 2 (xxx, xxx) 

Zastupitelstvo obce neschvaluje žádost na odkup části pozemku parc.č. 326/1 a 327/1 

v k.ú. Bantice. 

 

7. Na jednání byl předložen návrh na zařazení rozšíření veřejného osvětlení na parc.č. 200/1 

v k.ú. Bantice do majetku obce v celkové hodnotě 17.738,60,- 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. 

200/1 v k.ú. Bantice do majetku obce v celkové hodnotě 17.738,60,- Kč. 

 

8. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na parc.č. GP 5410/14 

v k.ú. Bantice kvůli přeložce VTL plynovodu s ŘSD ČR. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 0                     proti 6    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na parc.č. GP 

5410/14 v k.ú. Bantice kvůli přeložce VTL plynovodu s ŘSD ČR. Zastupitelstvo 

požaduje cenu za věcné břemeno ve výši 764,- Kč bez DPH. 

 

9. Na jednání byl předložen návrh nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 104/2 v k.ú. 

Bantice o celkové výměře 87 m
2
. Záměr pronájmu části pozemku parc.č. 104/2 byl schválen 

zastupitelstvem obce dne 11.10.2017 pod číslem zápisu 7/2017. Cena za pronájem pozemku 

byla stanovena ve výši 1 Kč/m
2
 ročně. Celková cena za pronájem části pozemku parc.č. 104/2 

je 87,- 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. 104/2 

v k.ú. Bantice o celkové výměře 87 m
2 

a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

10. Na jednání byl předložen návrh rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020. Připomínky 

budou zapracovány a rozpočtový výhled bude schválen na dalším zastupitelstvu. 

 

11. Na jednání byl předložen návrh dodatku smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce vodovodu, 

kanalizace a chodníku v obci Bantice se společností VHS plus, spol. s r.o. Jedná se o 

prodloužení termínu pro dokončení stavby do 30.4.2018. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno.  

Hlasování: pro 6                          proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dodatku smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce 

vodovodu, kanalizace a chodníku v obci Bantice se společností VHS plus, spol. s r.o. 

 

12. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o poskytnutí hudební produkce se skupinou 

HABAKUK Znojmo při konání fašanku dne 10.2.2018 v celkové výši 10.000,- Kč, případné 

prodloužení 1 hodina - 1.500,- Kč . O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí hudební produkce se 

skupinou HABAKUK Znojmo a pověřuje starostu 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 19.30 hod. 
Zapsala: xxx 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 8/2017 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 30.11.2017 

 

Zastupitelstvo obce Bantice: 

 

 
Schvaluje:  

 

            1) návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2017 návrh plánu k inventarizaci 

majetku obce za rok 2017. 

            2) návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2018. 

           3) finanční příspěvek ve výši 6.854,- Kč z rozpočtu obce do rozpočtu města Znojma na 

terénní služby pro rok 2018. 

           4) návrh na zařazení rozšíření veřejného osvětlení na parc.č. 200/1 v k.ú. Bantice do 

majetku obce v celkové hodnotě 17.738,60,- Kč. 

           5) návrh nájemní smlouvy na část pozemku parc.č. 104/2 v k.ú. Bantice o celkové 

výměře 87 m
2 

a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

           6) návrh dodatku smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a 

chodníku v obci Bantice se společností VHS plus, spol. s r.o. 

           7) návrh smlouvy o poskytnutí hudební produkce se skupinou HABAKUK Znojmo a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

 

Neschvaluje: 

           1) žádost na odkup části pozemku parc.č. 326/1 a 327/1 v k.ú. Bantice. 

           2) návrh smlouvy o zřízení věcného břemene na parc.č. GP 5410/14 v k.ú. Bantice 

kvůli přeložce VTL plynovodu s ŘSD ČR.           

 

 

           

Bere na vědomí: 

           1) rozpočtové opatření č. 7/2017 

           2) rozpočtové opatření č. 8/2017 

 

 
             

 

             

             

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 


