
Zápis č. 9/2018 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 28.12.2018  

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. Starosta obce vznesl návrh, aby byl doplněn program o tyto body: 

- projednání rozpočtového opatření č. 11/2018 

- schválení plánu financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku 

- projednání návrhu na ošetření 4 kusů líp u kostela proti škůdcům a provedení prořezávky 

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) Projednání finančního příspěvku obce na financování terénních sociálních služeb pro rok 

2019 

2) Projednání návrhu na vstup do Sdružení místních samospráv ČR 

3) Projednání žádosti xxx na pokácení třech stromů na parc.č. 117 

4) Projednání rozpočtového opatření č. 10/2018 

5) Projednání rozpočtového opatření č. 11/2018 

6) Schválení plánu k inventarizaci majetku za rok 2018 

7) Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019  

8) Zařazení do majetku stavební úpravy objektu vodárny na parc.č. 321/10 

9) Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2019 

10) Projednání programu fašanku 2019 

11) Schválení návrhu na sloučení pozemků parc.č. 309/2 a 309/3 v k.ú. Bantice 

12) Schválení plánu financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku 

13) Projednání návrhu na ošetření 4 kusů líp u kostela proti škůdcům a provedení prořezávky 

 

http://www.bantice.cz/


1. Na jednání byla předložena žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Bantice do 

rozpočtu města Znojma na terénní služby pro rok 2019. Dle rozpisu města Znojma se jedná o 

částku 13.056,- Kč. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 13.056,- Kč z rozpočtu obce do 

rozpočtu města Znojma na terénní služby pro rok 2019. 

 

2. Na jednání byl předložen návrh na vstup obce Bantice do Sdružení místních samospráv ČR. 

O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 0                                              proti 7                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce neschvaluje vstup obce Bantice do Sdružení místních samospráv 

ČR. 

 

3. Na jednání byla předložena žádost xxx na pokácení třech stromů na pozemku parc.č. 117. 

Jedná se o tři jabloně na pozemku ve vlastnictví obce. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje pokácení třech stromů na pozemku parc.č. 117. 

 

4. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 10/2018, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 273.500,- Kč, ve výdajích se zvýší o 918.300,- Kč a zvýší 

se ve financování o 644.800,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2018 

 

5. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 11/2018, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: zvýší se v příjmech o 20.100,- Kč, ve výdajích se sníží o 150.000,- Kč a sníží se 

ve financování o 170.100,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2018. 

 

6. Na jednání byl předložen návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2018. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2018. 

 

7. Na jednání byl předložen návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 7                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019. 

  

8. Na jednání byl předložen návrh na zařazení stavebních úprav objektu vodárny na parc.č. 

321/10 v k.ú. Bantice do majetku obce v celkové hodnotě 132.796,29,- Kč. Jedná se o 

technické zhodnocení. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na zařazení stavebních úprav objektu vodárny na 

parc.č. 321/10 v k.ú. Bantice do majetku obce v celkové hodnotě 132.796,29,- Kč. 

 



9. Na jednání byl předložen návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2019. Starosta obce 

předložil kalkulaci nákladů na vodné a stočné na rok 2019. Kalkulovaná cena vodného je 

42,75 Kč bez DPH a stočného 50,76 Kč bez DPH. Na jednání byl vznesen návrh na stanovení 

vodného ve výši 23,- Kč bez DPH a stočného ve výši 12,- Kč bez DPH. Ke stočnému bude 

přičten poplatek vy výši 19,- Kč bez DPH za čištění odpadních vod Svazku Lechovice. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje na rok 2019 vodné ve výši 23,- Kč bez DPH a stočné ve 

výši 12,- Kč bez DPH.  

10. Na jednání byl předložen návrh programu fašanku 2019. Program bude stejný jako 

v předešlých letech.  

11. Na jednání byl předložen návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 309/2 a 309/3 

v k.ú. Bantice. Tyto pozemky tvoří jeden funkční celek. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 309/2 a 

309/3 v k.ú. Bantice a pověřuje starostu k podání příslušné žádosti na katastrální úřad. 

 

12. Na jednání byl předložen ke schválení Plán financování a realizace obnovy 

vodohospodářského majetku pro obec Bantice pro roky 2019 - 2028. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského 

majetku pro obec Bantice pro roky 2019 - 2028. 

 

13. Na jednání byl předložen návrh, aby v jarních měsících došlo k chemickému ošetření a 

prořezávky čtyř stromů líp u kostela. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 7                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení chemickému ošetření a prořezávky čtyř stromů 

líp u kostela v jarních měsících 2019. 

 

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 4.1.2019 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 9/2018 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 26.12.2018 

 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 
Schvaluje:  

 

            1) finanční příspěvek ve výši 13.056,- Kč z rozpočtu obce do rozpočtu města Znojma 

na terénní služby pro rok 2019. 

           2) pokácení třech stromů na pozemku parc.č. 117. 

           3) návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2018. 

           4) návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019. 

           5) návrh na zařazení stavebních úprav objektu vodárny na parc.č. 321/10 v k.ú. Bantice 

do majetku obce v celkové hodnotě 132.796,29,- Kč. 

           6) na rok 2019 vodné ve výši 23,- Kč bez DPH a stočné ve výši 12,- Kč bez DPH. 

           7) návrh na provedení sloučení pozemků parc.č. 309/2 a 309/3 v k.ú. Bantice a 

pověřuje starostu k podání příslušné žádosti na katastrální úřad. 

           8) Plán financování a realizace obnovy vodohospodářského majetku pro obec Bantice 

pro roky 2019 - 2028. 

           9) provedení chemickému ošetření a prořezávky čtyř stromů líp u kostela v jarních 

měsících 2019. 

 

Neschvaluje: 

 

           1) vstup obce Bantice do Sdružení místních samospráv ČR.        

 

Bere na vědomí: 

 

           1) rozpočtové opatření č. 10/2018 

           2) rozpočtové opatření č. 11/2018 

            

             

  

             

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

 

 

 

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

 

 


