
Usnesení č. 9/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.12.2016

Zastupitelstvo obce Bantice:

Schvaluje: 
            1) návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2016.
            2) návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2017.
           3) návrh smlouvy o právu provést stavbu na parc.č. 162 v k.ú. Bantice o celkové 
výměře 10 m2 Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy.
             4) návrh záměru prodeje pozemku parc.č. 161/1 v k.ú. Bantice celkové výměře 174 m2.
           5) návrh smlouvy o poskytnutí hudební produkce se skupinou HABAKUK Znojmo a 
pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
           6) finanční příspěvek ve výši 8.421,- Kč z rozpočtu obce do rozpočtu města Znojma na 
terénní služby pro rok 2017.
           7) pokácení osmi stromů (topolů) u fotbalového hřiště na parc.č. 304/1.
           8) návrh dohody o provedení práce na pořizovatele změny územního plánu obce č. 1 a 
pověřuje starostu k podpisu dohody.
           

Bere na vědomí:
             1) rozpočtové opatření č. 7/2016.
             2) rozpočtové opatření č. 8/2016.

            

            

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

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



9. Na jednání byla předložena žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce do rozpočtu města 
Znojma na terénní služby pro rok 2017. Dle rozpisu města Znojma se jedná o částku 8.421,-
Kč. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 7                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 8.421,- Kč z rozpočtu obce do 
rozpočtu města Znojma na terénní služby pro rok 2017.

10. Na jednání byl předložen návrh na odkup pozemku parc.č. 3218 v k.ú. Prosiměřice 
z majetku městyse Prosiměřice ve prospěch obce Bantice. Jedná se o pozemek pod stávajícím 
pomníkem. O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 7                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem pozemku parc.č. 3218 v k.ú. Prosiměřice.

11. Na jednání byl předložen návrh na pokácení osmi 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 7                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení osmi stromů (topolů) u fotbalového hřiště na 
parc.č. 304/1.

12. Na jednání byl předložen návrh dohody o provedení práce na pořizovatele změny 
územního plánu obce č. 1. Dle dohody provede práce Ing. arch. Stanislav Svoboda, Alšova 4, 
Letovice v celkové ceně 27.000,- Kč.  O předloženém návrhu bylo hlasováno.
Hlasování: pro 7                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh dohody o provedení práce na pořizovatele změny 
územního plánu obce č. 1 a pověřuje starostu k podpisu dohody.

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 20.30 hod.
Zapsala: Žiačková Žaneta

                        
Vajdík František ……………………………                                Šprencl Josef ………………………….

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

Červená Hana ………………………………                                Vystrčil Josef …………………………

Trochta Pavel ………………………………



Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2016.

2. Na jednání byl předložen návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2017. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno.

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2017.

3. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 7/2016, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 23.500,- Kč a zvýší se ve výdajích o 23.500,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2016.

4. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8/2016, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 95.000,- Kč a zvýší se ve výdajích o 95.000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2016.

5. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o právu provést stavbu na parc.č. 162 v k.ú. 

Bantice o celkové výměře 10 m2 Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje v rámci 

stavby objízdné trasy akce „Suchohrdly - průtah“. O předloženém návrhu bylo hlasováno.  

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0   

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o právu provést stavbu na parc.č. 162 

v k.ú. Bantice o celkové výměře 10 m2 Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje a 

pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

6. Na jednání byl předložen návrh záměru prodeje pozemku parc.č. 161/1 v k.ú. Bantice o 

celkové výměře 174 m2. Předběžná cena prodeje 50,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno.

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh záměru prodeje pozemku parc.č. 161/1 v k.ú. 
Bantice celkové výměře 174 m2.

7. Na jednání byla předložena žádost společnosti E.ON Distribuce na odkup pozemku parc.č. 
511 v k.ú. Bantice pod stávající trafostanici VN/NN. Odkup bude proveden za částku dle 
zpracovaného znaleckého posudku, který vyhotoví žadatel. O předložené žádosti bylo 
hlasováno.
Hlasování: pro 7                    proti 0 zdržel se 0
Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem pozemku parc.č. 511 v k.ú. Bantice pod stávající 
trafostanici VN/NN.

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

HABAKUK Znojmo při konání fašanku dne 18.2.2017 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.



Zápis č. 9/2016 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.12.2016 
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 všech 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 7 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 7 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 dohody o provedení práce na pořizovatele změny územního plánu č.1
Starosta obce vznesl návrh, aby byly z programu vypuštěny tyto body:
- projednání žádosti paní Šťastné

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 plánu k inventarizaci majetku za rok 2016

2) Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2017

3) Projednání rozpočtového opatření č. 7/2016

4) Projednání rozpočtového opatření č. 8/2016

5) Schválení návrhu smlouvy o právu provést stavbu na pozemek parc.č. 162 v k.ú. Bantice

6) Schválení záměru prodeje pozemku parc.č. 161/1 v k.ú. Bantice

7) Projednání žádosti na odkup pozemku parc.č. 511 v k.ú. Bantice

8) Schválení návrhu smlouvy o poskytnutí hudební produkce na fašank

9) Projednání žádosti o finanční příspěvek obce na terénní sociální služby

10) Projednání odkupu pozemku parc.č. 3218 v k.ú. Prosiměřice

11) Schválení pokácení 8 kusů topolů u hřiště

12) Schválení dohody o provedení práce na pořizovatele změny územního plánu č.1

1. Na jednání byl předložen návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2016. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno.

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0




