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Zápis z  5. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 27.2.2023 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:          v 18.00  hod. 

Ověřovatelé:     Vít Vejvalka, Miloslav Holoubek 

Zapisovatel:      T. Novosad 

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

M. Holoubek 

Omluveni:  R. Sedmera, Jan Helešic 

Hosté:     --- 

    

Program jednání: 

 

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

2) Kontrola usnesení 

3) Zpráva z inventarizace k 31. 12. 2022 Obec Bohutice 

4) Příprava rozpočtu na rok 2023 Obec Bohutice 

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

„Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ„  

6) Schválení investičního záměru „ Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ“ 

7) Zabezpečení vlastních zdrojů na akci: „ Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ“ 

8) Schválení záměru „ Podání žádosti o dotaci na pořízení elektronické úřední desky“ 

9) Žádost o finanční podporu pro rok 2023 – Český svaz včelařů, ZO Mir. Knínice 

10) Úhrada faktury za opravu elektroinstalace  

11) Cenová nabídka opravy hrobů faráře Antonína Práška a hrobu rodiny Seidlů 

 

Doplněné body do programu jednání: 

 

12) Účetní závěrka k 31. 12. 2022 ZŠ a MŠ Bohutice 

13) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 ZŠ a MŠ Bohutice 

14) Žádost o vydání souhlasu s pokácením stromů 

15) Souhlas s realizací projektu ZŠ a MŠ Bohutice 002 

16) Žádost o finanční příspěvek  ZŠ a MŠ Bohutice 

17) Výpověď z nájmu nebytových prostor 

18) Diskuse 

19) 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 7 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

ZO schválilo ověřovatele zápisu – Vít Vejvalka, Miloslav Holoubek 

 

  

Pro 7 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 
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ZO schválilo zapisovatele – Tomáš Novosad 

 

Pro 7 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

2. Kontrola usnesení 

 

Byla provedena kontrola usnesení. 

 

ZO vzalo na vědomí. 

 

3. Zpráva z inventarizace 2022 – Obec Bohutice 

 ZO projednalo výsledky inventarizace obce Bohutice k 31. 12. 2022. 

 Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje Inventarizační zprávu a výsledky provedené řádné inventarizace majetku   

a závazků k 31. 12. 2022 Obce Bohutice. 

 

Pro 7 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 4 bylo přijato  

4. Příprava rozpočtu na rok 2023 Obec Bohutice  

ZO projednalo předběžný návrh rozpočtu obce Bohutice na rok 2023. Podklady 

k připravovanému rozpočtu byly členům zastupitelstva zaslány dne 21.2.2023. 

Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úředních deskách obce a poté schvalován na příštím zasedání 

ZO. 

 ZO vzalo na vědomí. 

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

„stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ„  

ZO hodnotilo nabídky výběrového řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: 

„Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ„  

 

Hodnocení nabídek bylo zahájeno dne 27. 2. 2023 v 15:00 hodin.  

V termínu pro doručení nabídek byly hodnoceny následující nabídky 

 

1. Geo-stav Valeč s.r.o.,Valeč 142, 675 53 Valeč, IČ: 07642661 

 – nabídková cena 3.591.200,91 Kč včetně DPH 

 

2.  Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.. Dobšická 3545/12, 669 02  Znojmo, IČ 27755541 

-  nabídková cena 4.194.420,16 Kč 

 

3. OSP Moravský Krumlov, Okružní 394, 672 01  Moravský Krumlov, IČ: 44026421 

- nabídková cena 4.356.038,87 Kč včetně DPH 
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4. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o., Vémyslice 241, 671 42, IČ: 28315049 

-  nabídková cena 3.619.878,20 Kč včetně DPH 

 

 

Výběrová komise ve složení:  

Rostislav Čepera – předseda,  

Vít Vejvalka, Simona Mašová – členové 

 

Hodnotícím kritériem byla stanovena nejnižší cena. 

Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmy Geo-stav Valeč s.r.o.,Valeč 142, 675 53, 

IČ: 07642661 s nabídkovou  cenou  3.591.200,91 Kč včetně DPH. 

Návrh na usnesení: 

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

„Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ obec Bohutice", a pověřuje starostku k uzavření smlouvy 

o dílo s vítězným účastníkem výběrového řízení. kterým je firma Geo-stav Valeč s.r.o.,Valeč 

142, 675 53 Valeč, IČ: 07642661 s nabídkovou  cenou  3.591.200,91 Kč včetně DPH. 

 

Pro 7 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

6. Schválení investičního záměru „ Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ“ 

 

ZO projednalo investiční záměr akce:„ Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ“ 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Investiční záměr pro podání žádosti o dotaci z programu 

Ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci v roce 2023 z podprogramu 298D2320 – 

Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí 

s názvem:„ Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ“. 

Pro 7  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

7. Zabezpečení vlastních zdrojů na akci: „ Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ“ 

 

Zastupitelstvo obce projednalo spolufinancování realizace akce s názvem „Stavební úpravy a 

přístavba ZŠ a MŠ“. Spolufinancování akce z vlastních zdrojů bude v minimální výši 30% z 

celkových nákladů na realizaci stavby. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje zabezpečení vlastních zdrojů na spolufinancování realizace akce s 

názvem „Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ“ a to v minimální výši 30% z celkových nákladů 

akce. 

 

Pro 7  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 
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8. Schválení záměru „ Podání žádosti o dotaci na pořízení elektronické úřední desky“ 

 

ZO projednalo investiční záměr, který se týká pořízení elektronické úřední desky a možné 

podání žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Znojemské vinařství v dotačním programu SZIF. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci na pořízení elektronické úřední desky. 

Pro 7  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

 

9. Žádost o finanční podporu pro rok 2023 – Český svaz včelařů, ZO Mir. Knínice 

ZO projednalo žádost o finanční podporu pro rok 2023. Žadatelem je český svaz včelařů z.s.   

ZO Miroslavské Knínice. Příspěvek bude využit k částečné úhradě a distribuci veterinárních 

léčiv určených k povinnému podzimnímu ošetření včelstev proti viróze. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu včelařů z.s. ZO Miroslavské 

Knínice ve výši 3.000 Kč. 

Pro 7 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

10. Úhrada faktury za opravu elektroinstalace 

ZO projednalo fakturu související s úhradou výměny a montáže světel v obecních sklepech sv. 

Florian a sv. Jan. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje úhradu faktury firmě JMK elektro s.r.o. v částce 166.707 Kč. 

Pro 7 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

11. Cenová nabídka opravy hrobů faráře Antonína Práška a hrobu rodiny Seidlů 

ZO projednalo cenovou nabídku na opravu hrobů faráře Ant. Práška a hrobu rodiny Seidlů. Byly 

předloženy následující nabídky: 

Hrob faráře Ant. Práška – oprava stávajícího pomníku ve výši 48.000 Kč, nový pomník ve výši 

130.000 Kč. 

Hrob rodiny Seidlů – nový základ, položení obrub a výroba desky v ceně 120.000 Kč. 

Pro cenovou nabídku byla oslovena firma Zpracování kamene- Hráček. 
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Návrh na usnesení: 

ZO navrhuje opravu stávajícího hrobu faráře Ant. Práška, tzn. ponechání původního pomníku a 

obrub a provedení pouze renovace. 

Pro cenové nabídky budou osloveny ještě kamenické firmy Oldřich Moučka a Kamenictví 

Oškrdal.  

Pro 7 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

12. Účetní závěrka k 31. 12. 2022 ZŠ a MŠ Bohutice  

ZO projednalo účetní závěrku ZŠ a MŠ Bohutice k 31. 12. 2022.  

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje účetní závěrku k 31.12.2022 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 

škola Bohutice.  

Pro 7 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 12 bylo přijato. 

13. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Bohutice za rok 2022  

ZO projednalo Zprávu o hospodaření a Návrh rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové 

organizace za rok 2022.  

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2022 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Bohutice a převedení výsledku hospodaření ve výši 27.420,46 Kč do rezervního fondu.  

Pro 7 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 13 bylo přijato. 

14. Žádost o vydání souhlasu s pokácením stromů 

 

ZO projednalo žádost p. R.Č. o souhlas s pokácením vzrostlých smrků na p.č. 674 v k.ú. 

Bohutice. 

 

 Návrh na usnesení: 

 

ZO souhlasí s pokácením dvou smrků na p.č. 674 v k.ú. Bohutice za podmínek, že bude 

provedeno v době vegetačního klidu, a to do 31. 3. 2023. 

Pro 7 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 14 bylo přijato. 
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15. Souhlas s realizací projektu ZŠ a MŠ Bohutice 

 

ZO projednalo žádost ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohutice o vydání souhlasu 

s realizací projektu v rámci dotační výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ v rámci 

operačního programu Jan Amos Komenský. Maximální výše rozpočtu akce činí 797.500 Kč. 

 

 Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s realizací projektu v rámci dotační výzvy č. 02_22_002 Šablony 

pro MŠ a ZŠ v rámci operačního programu Jan Amos Komenský. 

Pro 7 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 15 bylo přijato 

 

16. Žádost o finanční příspěvek  ZŠ a MŠ Bohutice 

 

ZO projednalo žádost ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Bohutice o finanční příspěvek 

ve výši 13.300 Kč. Finanční příspěvek bude použit na částečnou úhradu nákladů na 

zorganizování školy v přírodě, která proběhne v termínu od 11. 4. do 14. 4. 2023 v resortu 

Březová u Třebíče. Příspěvek je vyčíslen částkou 700 Kč/ žáka. 

 

 Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 13.300 Kč Základní 

škole a mateřské škole Bohutice, příspěvkové organizaci. 

Pro 7 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 16 bylo přijato 

 

17. Výpověď z nájmu nebytových prostor 

 

ZO projednalo výpověď z nájmu nebytových prostor, která byla pronajímatelem doručena dne 

24. 2. 2023. Jedná se o výpověď z nájmu budovy č.p. 7 – Pohostinství U zámku. 

Výpovědní lhůta je dle smlouvy, která byla s pronajímatelem uzavřena 27. 7. 2015 v délce          

2 měsíce od doručení výpovědi. 

 

Na úředních deskách obce bude vyvěšen záměr o pronájmu nebytových prostor, který bude 

zveřejněn po dobu 15 dní. Příjem žádostí o pronájem nebytových prostor je do 20. 3. 2023  

do 17:00 hodin. Po uplynutí této doby bude pronájem budovy č.p. 7 řešen na dalším zasedání. 

 

ZO vzalo na vědomí. 

 

18. Diskuse  

 

Simona Mašová: 

 

• Cena výpůjčky stanů – 500 Kč/ks 

• Plán umístění lodních kontejnerů, podání žádosti o územní souhlas 

• Adaptační strategie obcí na změnu klimatu 

• Informace o ceně služeb firmy Grantech souvisejících s podáním žádosti o dotaci na akci 

Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ – obec Bohutice 
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• Cenový návrh na opravu křižovatky a cesty od sochy sv. Jana ke hřišti – zastupitelé 

rozhodli o posunutí termínu realizace opravy na další rok 

• Informace ze schůzky na téma Dopravní stavby znojemského regionu 

 

Tomáš Novosad: 

• Požadavek na opravu výtluků místních komunikací 

Na podzim již firma, kterou objednáváme na tyto práce neměla kapacitu. Domluvená 

je oprava na jaro, jakmile počasí dovolí a firma bude mít volný termín. 

Rudolf Rozbořil: 

• Návrh na přesunutí hlásiče místního rozhlasu do křižovatky u silnice III/3965 

Firma, která provádí pro obec opravy hlásičů je až z Valašského Meziříčí. Jakmile 

nastane nějaký další problém na místním rozhlasu, dojde k objednání opravy a bude 

zkonzultována možný přesun hlásiče na jiné místo. 

Rostislav Čepera 

• Dotaz na dobu uložení provizorního vedení vody ze studny u Lurdské jeskyně 

Provizorní řešení vedení vody je na dobu, než najdeme vhodnou projekční kancelář a 

také vhodný dotační titul. Nelze v tuto dobu přesnější termín stanovit. 

Vít Vejvalka: 

• Dotaz na termín odstěhování garáže umístěné vedle kontejneru na železo 

Majiteli garáže bude připomenuto odstěhování. 

 

19. Závěr 

 

Ověřovatelé: Vít Vejvalka, Miloslav Holoubek 

 

Zasedání ukončeno ve  21:08 hod. 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Tomáš Novosad 

 

Vyhotoveno dne: 03.03.2023 

 

 


