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Zápis z  4. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 8.2.2023 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:          v 18.00  hod. 

Ověřovatelé:   Rudolf Rozbořil, Robert Štefka 

Zapisovatel: Jan Helešic 

Přítomni:         R.Čepera, J.Helešic, S.Mašová, R.Rozbořil, R.Štefka, V.Vejvalka 

Omluveni:    R. Sedmera , T. Novosad, M. Holoubek 

Hosté:     --- 

    

Program jednání: 

1)  Technický bod (schválení programu jednání, zapisovatele a ověřovatelů zápisu) 

2)  Kontrola usnesení 

3)  Žádost o souhlas s pokácením stromu na p.č. 677/5 v k.ú. Bohutice 

4)  Žádost o finanční příspěvek na akci Dětský maškarní ples 

5)  Vyhodnocení výběrového řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:   

„Bohutice - Víceúčelové hřiště s umělou trávou - technické  zhodnocení“ 

6)  Zadání veřejné zakázky na akci: „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ – Obec 

Bohutice„ 

7)  Souhlas s uzavřením dohod o provedení práce 

 

Přidané body do programu zasedání: 

 

8) Finanční příspěvek SDH Bohutice na nákup uniforem 

9)   Rozpočtové opatření č. 11/2022 

10) Rozpočtové opatření č. 12/2022 

11) Rozpočtové opatření č. 13/2022 

12) Žádost o souhlas s demolicí budovy na p.č. st. 43/1 v k.ú. Bohutice 

13) Žádost o finanční příspěvek na akci Bohutický mariášový turnaj 2023 

14) Žádost o pronájem obecních prostor 

15)Žádost o povolení výjimky počtu dětí v Mateřské škole Bohutice 8 ve školním roce       

2022/2023 od 1. února 2023 

16) Kulturní akce Bohutický košt 2023 

17) Diskuse 

18) Závěr 

 

Zasedání zahájeno v 18.00 hod. 

 

1. Technický bod (schválení programu jednání, určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu) 

 

ZO projednalo a schválilo program jednání. 

 

Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

ZO schválilo ověřovatele zápisu – Rudolf Rozbořil, Robert Štefka 

  

Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

ZO schválilo zapisovatele – Jan Helešic 

 

Pro 6  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  
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Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

2. Kontrola usnesení 

 

Byla provedena kontrola usnesení 

 

ZO vzalo na vědomí. 

 

3. Žádost o souhlas s pokácením stromu na p.č. 677/5 v k.ú. Bohutice 

 

ZO projednalo žádost vlastníka pozemku p.č. 677/5 v k.ú. Bohutice o souhlas s pokácením 

vzrostlého smrku. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje pokácení stromu na p.č. 677/5 v k.ú., Bohutice. Pokácení stromu bude provedeno 

v době vegetačního klidu. 

Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

4. Žádost o finanční příspěvek na akci Dětský maškarní ples 

 

ZO projednalo žádost Unie rodičů při ZŠ a MŠ Bohutice o finanční příspěvek na pořádání 

dětského maškarního plesu, který se bude konat dne 4. 3. 2023. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Unii rodičů při ZŠ a NŠ Bohutice ve výši 5.000 

Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty na nákup tomboly.  

Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

5. Vyhodnocení výběrového řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem:   

„Bohutice - Víceúčelové hřiště s umělou trávou - technické  zhodnocení „ 

 

ZO hodnotilo nabídky výběrového řízení na akci: Bohutice “ Víceúčelové hřiště s umělou trávou 

- technické zhodnocení". 

 

Byly osloveny následující firmy: 

 

Geo-stav Valeč s.r.o., 

Valeč 142, 675 53 Valeč 

IČ: 07642661 

 

JM Demicarr s.r.o. 

Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna 

IČ: 63489163 

 

Pavlacký s.r.o. 

Družstevní 1012, Luhačovice 

IČ: 63472902 
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Hodnocení nabídek proběhlo bylo zahájeno dne 8. 2. 2023 v 15:00 hodin.  

 

Nabídkové ceny včetně DPH: 

JM Demicarr s.r.o.Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 63489163 – 1.016.321 Kč 

Pavlacký s.r.o., Družstevní 1012, Luhačovice, IČ: 63472902 – 1.087.069 Kč 

Geo-stav Valeč s.r.o.,Valeč 142, 675 53 Valeč, IČ: 07642661 – 1.041.556 Kč 

 

Výběrová komise ve složení:  

Rostislav Čepera – předseda,  

Rudolf Rozbořil, Vít Vejvalka, Jan Helešic – členové 

 

Hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší cena. Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější 

nabídku firmy JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 63489163 – 

nabídková cena včetně DPH 1.016.321 Kč. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje výsledek výběrového řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem 

„Bohutice - Víceúčelové hřiště s umělou trávou - technické  zhodnocení“ ,a pověřuje starostku 

k uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení, kterým je firma JM 

Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 63489163  s nabídkovou cenou 

1.016.321 Kč včetně DPH. 

 

Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

6. Zadání veřejné zakázky na akci: „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ – Obec 

Bohutice„ 

 

ZO projednalo znění zadávací dokumentace výběrového řízení na akci: „Stavební úpravy a 

přístavba ZŠ a MŠ“. 

 

Budou osloveny následující firmy: 

 

1. Geo-stav Valeč s.r.o., 

Valeč 142, 675 53 Valeč 

IČ: 07642661 

 

2. OSP Moravský Krumlov 

Okružní 394, 672 01  Moravský Krumlov 

IČ: 44026421 

 

3. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. 

Vémyslice 241, 671 42 

IČ: 28315049 

 

4. VHS plus, spol. s r.o. 

Dobšická 3580/17, 671 82  Znojmo 

IČ: 46992138 

 

5. Valdastav s.r.o. 

Tulešice 4, 671 73  Znojmo 



Zápis z 4. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 8.2.2023 

 

IČ: 29291054 

 

6. Atlanta, a.s. 

U Atlanty 162, 669 02  Znojmo 

IČ: 25531549 

 

7. Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o. 

Dobšická 3545/12, 669 02  Znojmo 

IČ 27755541 

 

8. JOKA Moravský Krumlov s.r.o. 

Skalice 197, 671 71 

IČ 47910721 

 

Otevírání a hodnocení nabídek proběhne dne 27. 2. 2023 v 15:00 hodin 

 

Výběrová komise ve složení:  

Rostislav Čepera – přededa,  

Rudolf Rozbořil, Vít Vejvalka, Simona Mašová – členové 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje zadávací dokumentaci, seznam účastníků k oslovení, komisi pro otevírání a 

hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem na akci: „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ – 

Obec Bohutice“. 

Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

7. Souhlas s uzavřením dohod o provedení práce 

 

ZO projednalo návrh na uzavření dohod o provedení práce se zastupiteli obce Bohutice Radkem 

Sedmerou a Robertem Štefkou na akci s názvem „Oprava autobusové zastávky“. DPP by byla 

uzavřena v hodinové sazbě a vyplácena vždy na základě odsouhlaseného výkazu odvedené 

práce. 

Navrhnuto je stanovení komise z řad zastupitelů obce, kteří by kontrolovali odvedenou práci a 

předschválili by vyplacení odměny za DPP. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje uzavření Dohody o provedení práce s Radkem Sedmerou a Robertem Štefkou, 

kteří jsou zastupiteli obce Bohutice. Předmětem DPP budou stavební práce na akci“ Oprava 

autobusové zastávky“. Hrubá hodinová mzda bude činit 240 Kč/hod. Mzda bude vyplácena 

měsíčně na základě evidence odpracovaných hodin. DPP budou uzavřeny na období do 31. 12. 

2023. 

 

Komise pro dohled nad akci s názvem Oprava autobusové zastávky ve složení: 

Jan Helešic, Rudolf Rozbořil. 

Pro 5 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 1  hlas (R. Štefka) 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 
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8. Finanční příspěvek SDH Bohutice na nákup uniforem 

 

S ohledem na fakt, že obec Bohutice nemá schválený rozpočet na rok 2023 a pracuje 

v rozpočtovém provizoriu projednalo ZO žádost o finanční příspěvek SDH Bohutice ve výši 

50.000 Kč. Finance budou použity na nákup svátečních uniforem v počtu 7 ks. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SDH Bohutice ve výši 50.000 Kč. Finanční 

příspěvek je určen na nákup uniforem pro členy SDH Bohutice. 

Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

9. Rozpočtové opatření č. 11/2022 

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 11/2022. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 11/2022. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

10. Rozpočtové opatření č. 12/2022 

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 12/2022. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 12/2022. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

11. Rozpočtové opatření č. 13/2022 

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 13/2022. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 13/2022. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 12 bylo přijato. 

 

12. Žádost o souhlas s demolicí budovy na p.č. st. 43/1 v k.ú. Bohutice 

 

ZO projednalo žádost majitele hospodářského stavení na p.č. 43/1 v k.ú. Bohutice o vydání 

souhlasu s demolicí stavby. 

Návrh na usnesení: 
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ZO schvaluje provedení demolice stavby na p.č. 43/1 v k.ú. Bohutice. 

Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 13 bylo přijato 

 

13. Žádost o finanční příspěvek na akci Bohutický mariášový turnaj 

 

ZO projednalo žádost L.H., organizátora akce Bohutický mariášový turnaj 2023 o finanční 

příspěvek na pořádání akce, která se bude konat dne 18. 3. 2023 v Pohostinství U zámku, ve výši 

4.000 Kč. Finance budou použity na částečnou úhradu na nákup věcných cen. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na akci Bohutický mariášový turnaj 2023 ve výši 

4.000 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup věcných cen.  

Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 14 bylo přijato. 

 

14. Žádost o pronájem obecních prostor 

 

ZO projednalo 3 žádosti p. B.N. o pronájem obecních prostor v následujících termínech: 

Tělocvična (včetně nádobí) – 25. 3. 2023 

Společenská místnost v DPS – 31.5.2023 

Zámecká kaple, pivnice, sklep sv. Michal, nádvoří, stany. V případě nepříznivého počasí 

tělocvična – 2. 6. 2023 až 4. 6. 2023. 

 

Cena pronájmů obecních prostor je stanovena částkou 1.000 Kč. 

 

 Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje pronájem tělocvičny dne 25. 3. 2023 za částku 1.000 Kč. ZO schvaluje pronájem 

zámeckého sklepa sv. Michal, kaple a pivnice za částku 1.000 Kč/prostor. 

 

Zastupitelé hlasovali o pronájmu společenské místnosti v DPS za účelem pečení koláčů.  

 

Hlasování: Proti 5 hlasů, zdržel se 1 hlas 

 

ZO neschvaluje zapůjčení společenské místnosti v DPS. Prostory v DPS nejsou určeny k těmto 

účelům. ZO povolí pečení koláčů, či další jiné podobné aktivity pouze v prostoru pivnice. 

 

Cena za pronájem stanů bude řešena na dalším zasedání. 

Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 15 bylo přijato. 

 

 

15. Žádost o povolení výjimky počtu dětí v Mateřské škole Bohutice 8 ve školním roce       

2022/2023 od 1. února 2023 
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ZO projednalo žádost ředitelky Základní školy a mateřské školy Bohutice, příspěvkové 

organizace o povolení výjimky v počtu dětí v Mateřské škole, a to v souladu s § 23 odst. 4 zák. č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  

Povolený počet dětí v mateřské škole na adrese Bohutice č.p. 8 je 24 + 4 dětí. Nad 24 dětí se 

musí žádat o výjimku. Od 1.února 2023 je v mateřské škole přihlášených 25 dětí. Hygienické 

podmínky počet dovolují.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce uděluje Základní škole a mateřské škole Bohutice, příspěvkové organizaci 

výjimku v počtu dětí ve třídě mateřské školy, na adrese Bohutice č.p. 8, a to v počtu 25 dětí. 

Pro 6 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 16 bylo přijato. 

 

16. Kulturní akce Bohutický košt 2023 

 

Rudolf Rozbořil: 

 

Bohutický košt se bude konat v sobotu 29. 4. 2023 od 10:00 hodin 

 

Degustace vín – 21. 4. 2023 v tělocvičně 

 

ZO projednávalo i výši vstupného a souhlasí s ponecháním ceny za vstup na loňské výši, 

tzn. 300 Kč včetně skleničky. 

 

ZO vzalo na vědomí. 

 

17. Diskuse  

 

Simona Mašová: 

 

• Pronájem společných prostor. 

Pronájem prostor je v současné době v kompetenci Obecního úřadu. Zastupitelé neřeší jednotlivé 

pronájmy rozhodnutím na zasedání ZO.  

 

Zastupitelé se shodli na ponechání kompetence Obecnímu úřadu. Pronájem místností ke 

kulturním a soukromým společenským akcím nebude zastupitelstvo jednotlivě projednávat. 

 

• Rozdělení tras pro roznos Bohutického zpravodaje 

 

Trasa 1 (Jan Helešic) - od Pohostinství U Cóla (pravá strana) + Pekárna  

Trasa 2 (Rostislav Čepera) - od transformátoru (levá strana) + cestička Němečkovi, Urban, 

Věchet + kopeček  -Prustoměrský, Věchetová Walter + ke hřbitovu  

Trasa 3 (Miloslav Holoubek) - od tělocvičny směrem ke slepičárně + bývalé ZD + Kolonie  

Trasa 4 (Vít Vejvalka) - Panská zahrada + ke hřišti + Vožralá  

Trasa 5 (Radek Sedmera) -  Humna + k sýpce  

Trasa 6 (Tomáš Novosad) - Marešov + směrem na Samotu + Samota + Od sýpky k Holátkovým  

Trasa 7 (Robert Štefka) – Jelendy  

Trasa 8 (Rudolf Rozbořil) - Od Čunderlíkových směrem na řadovku+ pod dráhou + Příčky  
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• Dne 16. 12. 2022 bylo na Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního 

plánování odesláno Ohlášení účasti v řízení.stavby obalovny na Leskouně. Žádost byla 

zamítnuta. Dne 1. 2. 2023 bylo podáno odvolání. 

 

• Návrh na nákup kvalitní vlajky České republiky. Předpokládaná cena je 15.000 Kč. 

 

• Informaci o přístavbě MŠ v budově ZŠ. V březnu letošního roku bude podána žádost o 

dotaci v programu Ministerstva financí. Po vypsání dotačního titulu v programu MPSV 

bude žádost podána. Ministerstvo pro místní rozvoj ještě dotaci nevypsalo (v roce 2022 

nebyla vypsána). Můžeme předpokládat, že se tak stane v letošním roce. S ohledem na 

fakt, že doba, po kterou Krajská hygienická správa udělila výjimku  ve využití prostoru 

stávající družiny pro učebnu MŠ končí v letošním roce.  

Realizace stavby MŠ je neodkladná. Je nutné stavbu realizovat i v případě, že nebudeme při 

získání dotace úspěšní. Stavební povolení nabylo platnosti v 2. 4. 2022. Doba platnosti je do 

roku 2024. 

Zastupitelé souhlasí s financováním stavby i z vlastních rezerv. 

 

• Nádoby, které byly v minulosti využívány na uskladnění posypového materiálu (již 4 

roky jsou nevyužívány a uskladněny v areálu ZD, vedle kontejneru na železo) budou 

prodány p. Pavlu Hlebovi za výkupní cenu železa. Váha jedné nádoby je 61,8 kg. 

 

Rudolf Rozbořil: 

 

• Předložil cenovou nabídku na nákup kontejnerů, které budou využity jako sklad. 

Jeden kontejner zakoupí Vinařský spolek sv. Michal a jeden kontejner Obec Bohutice. Budou 

umístěny v areálu bývalého družstva, v dnešním místě uložení stavebního materiálu. 

 

Pro odvoz stávajícího kameniva a zeminy a úpravu prostoru bude osloven Vladimír Vodák, 

výkopové práce Miroslav. 

 

• Návrh na zveřejnění informace ohledně nabídky přijetí zaměstnance, se kterým bude 

uzavřena Dohoda o provedení práce, související s opravou zastávky autobusu. Viz bod č. 

7 tohoto zápisu. 

Bude se jednat o dlouhodobější spolupráci, a to po celou dobu oprav zastávky. 

  

Rostislav Čepera: 

 

• Návrh na pořádání „Příměstského tábora“, který by zaštítila Obec Bohutice. Termín 

konání – letní prázdniny 2023. Předpokládaný počet dětí je 15. 

 

Simona Mašová: 

Bylo by dobré, kdyby se našel někdo, kdo by byl ochotný se této aktivity ujmout jako vedoucí a 

instruktor tábora. Je nutné mít nějaký program pro děti. Obec poté může s organizátorem tábora 

uzavřít dohodu o provedení práce. Obec bude určitě nápomocna v zajištění provozu takového 

tábora tím, že zajistí vhodné zázemí.  

Jan Helešic: 

Aktivity tohoto druhu by měl organizovat spíše nějaký spolek. Není v možnostech obce ani 

zastupitelů takové akce organizovat. 

 

 

18. Závěr 
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Ověřovatelé: Rudolf Rozbořil, Robert Štefka 

 

Zasedání ukončeno ve 21:00 hod. 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Jan Helešic   

 

Vyhotoveno dne: 10.02.2023 

 

 


