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Zápis z 6. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 20.3.2023 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:          v 18.00  hod. 

Ověřovatelé:     Rostislav Čepera, Robert Štefka 

Zapisovatel:      Tomáš Novosad 

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

Omluveni:        R. Sedmera, M. Holoubek, R. Rozbořil, J. Helešic 

Hosté:     --- 

    

Program jednání: 

 

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

2) Kontrola usnesení 

3) Rozpočet Obce Bohutice na rok 2023 

4) Pronájem budovy Pohostinství U zámku 

5) Zadání vypracování projektové dokumentace na fotovoltaiku 

6) Smlouva o věcném břemeni: Bohutice  - 7RD: NN příp. kab.vedení 

7) Smlouva o věcném břemeni: Bohutice – Mondočková: NN příp. kab. sm. 

8) Diskuse 

9) 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 5 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

ZO schválilo ověřovatele zápisu – Rostislav Čepera, Robert Štefka 

 

  

Pro 5 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

ZO schválilo zapisovatele – Tomáš Novosad 

 

Pro 5 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 3 bylo přijato. 

 

2. Kontrola usnesení 

 

Byla provedena kontrola usnesení 

 

ZO vzalo na vědomí. 
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3. Rozpočet Obce Bohutice na rok 2023 

Starostka spolu s účetní seznámily přítomné s návrhem rozpočtu obce Bohutice pro rok 2023. 

Podrobný návrh rozpočtu byl zaslán zastupitelům obce dne 21.02.2023 a předběžně projednáván 

na předchozím zasedání dne 27.02.2023.  

Pracovní skupina pro sestavování rozpočtu doporučuje schválit rozpočet ve výši: příjmy 

15.205.000 Kč, výdaje 18.905.000 Kč, financování 3.700.000 Kč. Dle směrnice bude rozpočet 

schvalován v paragrafech podle předloženého znění. Rovněž bylo konstatováno, že návrh 

rozpočtu byl zveřejněn na úředních deskách od 02.03.2023 do doby zveřejnění schváleného 

rozpočtu. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.  

K rozpočtu nebyly v termínu podány připomínky z řad veřejnosti. 

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje rozpočet obce Bohutice na rok 2023 ve výši:  

Příjmy = 15.205.000 Kč  

Výdaje = 18.905.000 Kč  

Financování = 3.700.000 Kč  

Rozpočet obce je dle směrnice schválen na závazné ukazatele - paragrafy dle předloženého 

znění. Návrh rozpočtu byl uveřejněn na úředních deskách od 02.03.2023 do doby zveřejnění 

schváleného rozpočtu.  

Pro 5 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 4 bylo přijato  

 

 

4. Pronájem budovy Pohostinství U zámku 

Do termínu příjmu žádostí tzn. do 20. 3. 2023 do 17:00 hodin byla doručena jedna žádost o 

pronájem nebytového prostoru pohostinství na adrese Bohutice č.p. 7. 

Žadatelem o pronájmu je K.S., bytem Bohutice  

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje pronájem nebytového prostoru budovy pohostinství na adrese č.p. 7, p. K.S. 

Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 4. 2023 na dobu neurčitou. 

Roční nájem je stanoven částkou 60.000 Kč. 

Záměr o pronájmu nebytových prostor byl zveřejněn na úředních deskách od 28.02.2023 do 

20.03.2023. 

 

Pro 5 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 5 bylo přijato  

5. Zadání vypracování projektové dokumentace na fotovoltaiku 

Zastupitelům byl předložen návrh na vypracování projektové dokumentace na pořízení 

fotovoltaických panelů na budovu Základní školy č.p. 10. 
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Návrh na usnesení: 

ZO prozatím nebude řešit vypracování projektové dokumentace na fotovoltaiku 

 

Pro 5 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

6. Smlouva o věcném břemeni: Bohutice  - 7RD: NN příp. kab.vedení 

 

ZO projednalo smlouvu o zřízení a zrušení věcného břemene č. ZN-014330091321/008-GPM 

související se stavbou „ Bohutice -7RD:NN příp. Kabelového vedení na p.č. 1871 a p.č. 39/2 v 

k.ú. Bohutice 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení a zrušení věcného břemene č. břemene č. ZN-

014330091321/008-GPM související se stavbou „ Bohutice -7RD:NN příp. Kabelového vedení 

na p.č. 1871 a p.č. 39/2 v k.ú. Bohutice a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro 5  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

7. Smlouva o věcném břemeni: Bohutice – Mondočková: NN příp. kab. sm. 

 

ZO projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330076710/003-GPM související 

se stavbou „ Bohutice -Mondočková: NN příp. kabelového vedení na p.č. 378/14 a p.č. 378/20 v 

k.ú. Bohutice 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. břemene č. ZN-

014330091321/008-GPM související se stavbou „ Bohutice -Mondočková:NN příp. Kabelového 

vedení na p.č. 378/14 a p.č. 378/20 v k.ú. Bohutice a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro 5 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

8. Diskuse  

 

Simona Mašová: 

 

Oslava 770 let obce  

- Program 

- Oslovení místních prodejců 

 

Robert Štefka: 

 

Je nutné vyřešit parkování před Pohostinstvím U zámku. Navrhuje umístění dopravní značky – 

vyhrazené parkoviště pro pohostinství U zámku. 

 

Vít Vejvalka: 

Přesunutí přístřešku na papír ze školního dvora do areálu bývalého ZD nebo ke kontejneru 

Zahrádkářů. 
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9. Závěr 

 

 

Ověřovatelé: Rostislav Čepera, Robert Štefka 

 

Zasedání ukončeno ve 20:29 hod. 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Tomáš Novosad 

 

Vyhotoveno dne: 23.03.2023 

 

 


