
Zápis č. 9/2019 ze zasedání  Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 11.12.2019  

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 vyřazení majetku 

- schválení snížení nájemného bytové jednotky 106/2 

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 2019 

2) Schválení pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020 

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

2020 

4) Schválení změny odpisového plánu 

5) Schválení návrhu smlouvy o poskytování služeb k mobilní aplikaci „Česká obec“ 

6) Schválení nabídek na vypracování projektové dokumentace na obnovu vodovodu  

7) Schválení předložených nabídek na vypracování studie pro rekonstrukci kulturního domu 

8) Projednání žádosti o odkup části pozemku GP 5410/35 

9) Schválení kalkulace vodného a stočného pro rok 2020 

10) Projednání rozpočtového opatření č.7 

11) Projednání rozpočtového opatření č.8 

12) Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů 

13) Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

14) Schválení nařízení obce o zákazu pochůzkového a podomního prodeje 

15) Schválení výběru pracovníka pro údržbu veřejného prostranství 

16) Schválení vyřazení majetku 

17) Schválení snížení nájemného bytové jednotky 106/2 

 

http://www.bantice.cz/


1. Na jednání byl předložen návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2019. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2019. 

 

2. Na jednání byl předložen návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:      pro 6                                              proti 0                        zdržel 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020. 

 

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

rozpočtu města Znojma na terénní služby pro rok 2020. Dle rozpisu města Znojma se jedná o 

částku 13.528,- Kč. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje finanční příspěvek ve výši 13.528,- Kč z rozpočtu obce do 

rozpočtu města Znojma na terénní služby pro rok 2020. 

 

4. Na jednání byl předložen návrh změny odpisového plánu majetku obce na rok 2019. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje změnu odpisového plánu majetku obce na rok 2019. 

 

5. Na jednání byl předložen návrh smlouvy o poskytování služeb mobilní aplikace „Česká 

obec“ se společností Urbicus s.r.o., IČ: 01971140, Edisinova 2979/7, Brno. Celková cena je 

8.000,- Kč bez DPH za každý rok užívání. Smlouva je na dobu určitou tří let. O předloženém návrhu 

bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o poskytování služeb mobilní aplikace „Česká 

obec“ se společností Urbicus s.r.o., IČ: 01971140, Edisinova 2979/7, Brno a pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

6. Na jednání byly předloženy ke schválení nabídky na provedení projektové dokumentace na 

obnovení vodovodního řadu. Z předložených nabídek byla nejlevnější nabídka společnosti 

AQUAPROJEKT CZ s.r.o. ve výši 90.000,- Kč bez DPH. O předloženém návrhu bylo 

hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje provedení projektové dokumentace na obnovení 

vodovodního řadu od společnosti AQUAPROJEKT CZ s.r.o. v celkové ceně 90.000,- Kč 

bez DPH. 

7. Na jednání byly předloženy nabídky na zpracování studie na projekt pro rekonstrukci 

kulturního domu. Bylo dohodnuto, že předložené nabídky budou doplněny a na dalším 

jednání zastupitelstva budou předloženy a projednány. 

 

8. Na jednání byla předložena žádost společnosti Wintter, spol. s r.o., Bantice 76 na odkup 

části pozemku GP 5410/35 v k.ú. Bantice. Zastupitelstvo obce s odkupem pozemku 



nesouhlasí a souhlasilo by s pronájmem pozemku ve výši 10 Kč/m
2
 ročně. Starosta obce tento 

návrh s žadatelem projedná.  

 

9. Na jednání byl předložen návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2020. Starosta obce 

předložil kalkulaci nákladů na vodné a stočné na rok 2020. Kalkulovaná cena vodného je 

40,85 Kč bez DPH a stočného 49,09 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 21,- Kč bez DPH za čištění odpadních vod Svazku Lechovice. O 

předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0                              zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje na rok 2020 vodné ve výši 23,- Kč bez DPH a stočné ve 

výši 12,- Kč bez DPH.  

10. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 7/2019, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: v příjmech se zvýší o 320.000,- Kč, ve výdajích se zvýší o 320.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019. 

 

11. Na jednání bylo předloženo rozpočtové opatření č. 8/2019, kterým se schválený rozpočet 

změní takto: v příjmech se zvýší o 110.000,- Kč, ve výdajích se zvýší o 110.000,- Kč.  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2019. 

 

12. Na jednání byla předložena Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze 

psů. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:        pro 6                                proti 0                                zdržel 0                                                          

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku 

ze psů. 

 

13. Na jednání byla předložena Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:        pro 6                                proti 0                                zdržel 0                                                          

Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství. 

 

14. Na jednání bylo předloženo Nařízení obce č. 1/2019 o zákazu pochůzkového a podomního 

prodeje. O předloženém návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování:        pro 6                                proti 0                                zdržel 0                                                          

Zastupitelstvo obce schvaluje Nařízení obce č. 1/2019 o zákazu pochůzkového a 

podomního prodeje. 

 

15. Na jednání bylo předloženo ke schválení provedení výběru pracovníka pro údržbu 

veřejného prostranství. O pracovní místo se uchází xxx a xxx. S uchazeči bude proveden 

osobní pohovor a na dalším zastupitelstvu bude schválen výběr pracovníků a jejich pracovní 

úvazek. 

 

16. Na jednání byl předložen návrh na vyřazení majetku obce. Jedná se o tento majetek: 

- vidimační razítko inv.č. I 364 

O předložené návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení uvedeného majetku z majetku obce.  



17. Na jednání byl předložen návrh na snížení nájemného u bytové jednotky č. 106/2 

z technických důvodů, kdy v uvedeném bytě dochází k většímu výskytu plísní a tyto plísně 

omezují nájemce v plnohodnotném využití bytu. Bylo navrženo, aby výše nájemného do 

odstranění závady bylo 1.000,- Kč měsíčně. 

O předložené návrhu bylo hlasováno. 

Hlasování: pro 6                     proti 0    zdržel se 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje snížení výše nájemného u bytové jednotky 106/2 na částku 

1.000,- Kč měsíčně.  

 

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: xxx 

Zápis vypracován 20.12.2019 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usnesení č. 9/2019 

ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 11.12.2019 

 

Zastupitelstvo obce Bantice:  

 
Schvaluje:  

 

            1) návrh plánu k inventarizaci majetku obce za rok 2019. 

           2) návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020. 

           3) finanční příspěvek ve výši 13.528,- Kč z rozpočtu obce do rozpočtu města Znojma 

na terénní služby pro rok 2020. 

           4) změnu odpisového plánu majetku obce na rok 2019. 

           5) smlouvu o poskytování služeb mobilní aplikace „Česká obec“ se společností 

Urbicus s.r.o., IČ: 01971140, Edisinova 2979/7, Brno a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

          6) provedení projektové dokumentace na obnovení vodovodního řadu od společnosti 

AQUAPROJEKT CZ s.r.o. v celkové ceně 90.000,- Kč bez DPH. 

          7) na rok 2020 vodné ve výši 23,- Kč bez DPH a stočné ve výši 12,- Kč bez DPH.         

          8) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.       

          9) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství. 

        10) Nařízení obce č. 1/2019 o zákazu pochůzkového a podomního prodeje. 

          11) vyřazení uvedeného majetku z majetku obce.  

        12) snížení výše nájemného u bytové jednotky 106/2 na částku 1.000,- Kč měsíčně.           

         

 

Bere na vědomí: 

 

           1) rozpočtové opatření č. 7/2019. 

           2) rozpočtové opatření č. 8/2019. 

            

 

 

             

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

 

 

 

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

 

 


