
Zápis č. 8/2018 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.11.2018  

v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu 

 

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

obce, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem v prezenční listině, která je přílohou tohoto 

zápisu. Na základě účasti sedmi 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 7 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 7 členů    proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelkou xxx. 

 

2. Starosta seznámil přítomné s návrhem programu, který všichni členové obdrželi 

v pozvánce. 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 7 členů   proti 0   zdržel se 0  

Zastupitelstvo obce schvaluje následující program jednání. 

 

Program jednání: 

1) Schválení pověření starosty k zastupování v MAS Znojemské vinařství, z.s. 

2) Schválení příspěvku na stavbu nové ČOV Lechovice 

3) Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí hudební produkce na obecní ples 

4) Projednání rozpočtového opatření č. 8/2018 

5) Projednání rozpočtového opatření č. 9/2018 

6) Seznámení s projektovou dokumentací na stavbu veřejného osvětlení směrem na Práče 

7) Projednání postupu prací na opravě koupacího biotopu  

8) Seznámení s projektem na opravu kulturního domu 

9) Projednání programu vánoční besídky 

 

1. Na jednání byl předložen návrh na pověření starosty obce k zastupování ve spolku MAS 

Znojemské vinařství, z.s. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje pověření starosty k zastupování ve spolku MAS 

Znojemské vinařství, z.s. 

 

2. Na jednání byl předložen návrh na poskytnutí investičního příspěvku na stavbu nové ČOV 

Lechovice ve výši 851.376,- Kč. Jedná se o příspěvek, který měla obec poskytnout v roce 

http://www.bantice.cz/


2019.  Příspěvek bude vyplacen ještě do konce tohoto roku. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí investičního příspěvku na stavbu nové ČOV 

Lechovice ve výši 851.376,- Kč. 

 

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

HABAKUK Znojmo při konání obecního plesu dne 26.1.2018 v celkové výši 10.000,- Kč, 

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

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o poskytnutí hudební produkce se 

skupinou HABAKUK Znojmo a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

4. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8/2018, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 20.000,- Kč a ve výdajích o 20.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2018 

 

5. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 9/2018, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 125.900,- Kč, ve výdajích o 35.900,- Kč a sníží ve 

financování o 90.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2018. 

 

6. Na jednání byla předložena projektová dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení 

směrem na Práče. Jedná se o zemní vedení v délce cca 222 m a osazení třech svítidel. Před 

zahájením stavebních prací bude předložena nabídka na provedení těchto prací. 

  

7. Na jednání byl předložen návrh na opravu koupacího biotopu. Z diskuze vyplynulo, že 

bude osloven specialista na pokládku nové folie s možností výměny přírodního filtru. Bude 

provedeno přesné zaměření prováděných prací a i specifikace použité fólie tak, aby bylo 

možné vypracovat zadávací podmínky pro výběrové řízení včetně předběžného rozpočtu 

stavebních prací.  

 

8. Na jednání byla předložena studie na opravu kulturního domu. Při jednání byly vzneseny 

připomínky k předloženému návrhu. Jednalo se o zvětšení prostoru pro místní pohostinství a 

možnost odstranění stávajícího objektu. Na další zastupitelstvo se připraví návrhy na možné 

nové uspořádání celého objektu.  

 

9. Na jednání byl projednán program vánoční besídky, která se uskuteční 8.12.2018. 

Zastupitelé byli seznámeni s jednotlivými body a s navrženým programem souhlasili. 

 

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 30.11.2018 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 8/2018 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.11.2018 

 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 
Schvaluje:  

 

            1) pověření starosty k zastupování ve spolku MAS Znojemské vinařství, z.s. 

           2) poskytnutí investičního příspěvku na stavbu nové ČOV Lechovice ve výši 851.376,- 

Kč. 

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

pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

          

 

Bere na vědomí: 

 

           1) rozpočtové opatření č. 8/2018 

           2) rozpočtové opatření č. 9/2018 

            

             

  

             

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

 

 

 

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

 

 


