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Zápis z  30. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 30.11.2020 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:            v 18.00  hod. 

Přítomni:         Simona Mašová, Richard Polák, Radek Sedmera, Pavel Sedmera, Josef Žák, 

Lubomír Brezovský, Lenka Dřevová, Milan Bartoš, Aleš Dřevo, Jan Helešic, 

Tomáš Novosad 

Ověřovatelé:     Milan Bartoš, Lubomír Brezovský 

Zapisovatel:      Richard Polák 

 

Program jednání: 

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

2) Kontrola usnesení 

3) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Uzel :NN přip.kab.příp. 

4) Žádost o dotaci DT 117d8210H -Podpora budování a obnovy míst akt. a pas. odpočinku 

5) Žádost o dotaci DT 117d8210E- Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

6) Určení komise na akci: Chodník podél silnice III/3965 

7) Souhlas s pokácením stromů  

8) Rozšíření veřejného osvětlení 

9) Svoz bio odpadu 

10) Úprava výše nájmu v DPS 

11) Nájemné Pohostinství u zámku 

12) Ceník nájmu a služeb – hrobové místo 

13) Smlouva o pronájmu hrobového místa 

14) Závěrečné účty za rok 2019 – VaK Znojemsko, Daníž, DSO B.O.B. 

15) Rozpočtové opatření č.5/2020 

16) Rozpočtové opatření č.6/2020 

17) Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 Obec Bohutice 

18) Plán inventur a příkaz starostky k provedení inventarizace k 31.12.2020 

 

Doplněné body do programu jednání 

 

19)  Žádost o povolení čerpání z fondu rezerv ZŠ a MŠ Bohutice 

20) Žádost o povolení výjimky počtu dětí v MŠ Bohutice 

21) Diskuse 

22) 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 11 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

ZO schválilo ověřovatele zápisu – Milan Bartoš, Lubomír Brezovský 

  

Pro 11 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 
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ZO schválilo zapisovatele – Richard Polák 

 

Pro 11 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. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Uzel :NN přip.kab.příp. 

 

ZO projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-

001030060612/001 Bohutice –Uzel:NN příp. kab. vedení na p.č. 656/2 v k.ú. Bohutice.  

  

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ZN-

001030060612/001 Bohutice –Uzel:NN příp. kab. vedení na p.č. 656/2 v k.ú. Bohutice a 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

  

 

Pro11 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 

 

4. Žádost o dotaci DT 117d8210H -Podpora budování a obnovy míst akt. a pas. Odpočinku 

 

ZO projednalo podmínky dotace z programu MMR ČR - DT 117d8210H -Podpora budování a 

obnovy míst akt. a pas. odpočinku. V tomto programu bude podaná žádost o finanční příspěvek 

na akci: „Víceúčelové hřiště Bohutice“. Jedná se o rekonstrukci tenisových kurtů. 

 

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR ČR - DT 117d8210H -Podpora 

budování a obnovy míst akt. a pas. odpočinku na akci: „ Víceúčelové hřiště Bohutice“. 

 

Pro 11 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 
 

 

5. Žádost o dotaci DT 117d8210E- Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

 

ZO projednalo podmínky dotace z programu MMR ČR – DT 117d8210E -Rekonstrukce a 

přestavba veřejných budov. V tomto programu bude podaná žádost o finanční příspěvek na akci: 

Rekonstrukce střechy na budově zámku. 
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Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR ČR – DT 117d8210E -Rekonstrukce a 

přestavba veřejných budov.na akci: „ Rekonstrukce střechy na budově zámku“. 

 

Pro 11 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

 

6. Určení komise na akci: Chodník podél silnice III/3965 Bohutice 
 

ZO projednalo budoucí stavbu Chodníku podél silnice. Zastupitelstvo určuje komisi, která bude 

v průběhu akce kontrolovat průběh stavebních prací a předkládat podněty technickému dozoru 

stavby. 

 

Komise ve složení: Jan Helešic, Josef Žák, Aleš Dřevo 

 

 

ZO vzalo na vědomí. 

 

7. Souhlas s pokácením stromů  

 

Zastupitelstvo obce projednalo pokácení stromů rostoucích v blízkosti budoucí stavby chodníku. 

Jedná se o 5 ks hrušní a 2 ks ořešáku.  

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce souhlasí s pokácením 5 ks hrušní a 2 ks ořešáku rostoucích podél silnice 

III/3965. Kácení stromů bude provedeno nejpozději do 15. 2. 2021. 

 

Místním rozhlasem bude občanům nabídnuto pokácení a odvoz dřeva.  Stromy v případě odvozu 

zdarma musí zájemci odvézt i včetně větví do výše uvedeného data. 

 

 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasy  

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
 

 

8. Rozšíření veřejného osvětlení  

 

ZO byl předložen návrh na řešení nepřehledného a neosvětleného místa u vjezdu do obce, ze 

směru od Mor. Krumlova. Byl prozatím předložen návrh na umístění 2 ks solárních svítidel VO, 

včetně dvou cenových nabídek. 

Jedná se o velmi tmavé a nepřehledné místo pro pěší. Pro obyvatele bydlící v části obce Pod 

kostelem není možné využít jinou cestu pro pěší. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO rozhodlo o řešení rozšíření veřejného osvětlení klasickými led lampami. Varianta solárních 

svítidel připadá v úvahu pouze za předpokladu, že nebude možné rozšíření kabelového vedení. 

Rozšíření osvětlení bude řešeno s firmou JMK elektro a ZO navrhuje umístění 3 ks lamp. 
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Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasy  

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 

9) Svoz bio odpadu 

 

Prostřednictví Daníž obec žádala o dotaci na pořízení nádob na plast a bio odpad. Byla schválena 

dotace pouze na nádoby na plast a finanční příspěvek na vanový kontejner.  

Nákup nádob na BIO odpad nebude pro naši obec finančně podpořen z důvodu, že jsme již 

v  roce 2017 dostali dotaci na pořízení kompostérů. 

Navrh:  zveřejnit ve zpravodaji možnost zařízení svozu bio odpadu z domácností, pokud si 

občané nádobu zaplatí sami, za cca 1.400 Kč. Zjistíme předběžný zájem o svoz. V případě, že 

bude zájem od cca 80-100 domácností, bude se dále řešit svoz nádob. V případě zájmu občanů 

by nádoby zakoupila obec a prodala zájemcům za nákupní cenu. 

Ceník svozu odpadu byl zastupitelům předložen. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO souhlasí se zajištěním svozu BIO odpadu z jednotlivých domácností za předpokladu, že si  

pořízení nádoby na tento druh odpadu budou hradit v plné výši. 

 

Pro 11 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasy  

Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 

 

10. Úprava výše nájmu v DPS 

 

ZO projednalo stávající výši nájemného v DPS. Výše nájemného bylo stanoveno již v roce 2004 

při zahájení provozu. Po celou dobu nebylo upravováno. 

Stávající cena je 33,58 Kč/m2. 

Návrh na zvýšení nájemného je 40 Kč/m2, s účinností od 1.4.2021. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje úpravu nájemného v bytech v DPS od 1.4.2021 ve výši 49 Kč/m2. 

 

Pro 11 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasy  

Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 

11. Nájemné Pohostinství u zámku 

 

ZO projednalo návrh odpuštění nájmu p. J.V. za pronájem nebytových prostor pohostinství.  

Důvodem odpuštění nájmu, je uzavření provozovny z důvodu mimořádného opatření vlády v 

krizové situaci. 

 

Návrh na usnesení: 

 

V souvislosti se zmírněním dopadů krizovým mimořádných opatření vlády schvaluje ZO 

prominutí povinnosti úhrady nájemného p. J.V. za pronájem budovy pohostinství, a to za období 

říjen a listopad 2020. 

 

Pro 8 hlasů, Proti 1  hlas (Brezovský), Zdrželi se 2  hlasy (Dřevo, Žák) 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 
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12. Ceník nájmu a služeb – hrobové místo 

 

ZO projednalo ceník nájmu a služeb za hrobové místo. Ceník byl zastupitelům předložen. 

 

Návrh na usnesení: 

 

 

ZO souhlasí s ceníkem nájmu a služeb za hrobové místo na místním hřbitově s účinností od  

1. 1. 2021. 

Ceník nájmu a služeb za hrobové místo je přílohou zápisu. 

 

 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasy  

Usnesení č. 12 bylo schváleno 
 

 

13.  Smlouva o pronájmu hrobového místa 

 

ZO projednalo znění smlouvy o pronájmu hrobového místa na místním hřbitově. 

 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO souhlasí se zněním smlouvy o pronájmu a hrobového místa na místním hřbitově. 

Smlouva je přílohou zápisu 

 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasy  

Usnesení č. 13 bylo schváleno 
 

 

14. Závěrečné účty za rok 2019 – VaK Znojemsko, Daníž, DSO B.O.B.  

 

ZO bere na vědomí schválení Závěrečných účtů za rok 2019 - VaK Znojemsko, Daníž, DSO 

B.O.B. ČOV Branišovice. 

 

ZO vzalo na vědomí. 

 

 

 

15. Rozpočtové opatření č.5/2020 

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 05/2020. 

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 05/2020. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.  

 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 14 bylo přijato. 
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16. Rozpočtové opatření č.6/2020 

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 06/2020. 

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 06/2020. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.  

 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 15 bylo přijato. 

 

 

17. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 Obec Bohutice 

 

Obec Bohutice bude zpracovávat rozpočet pro rok 2021 v průběhu roku 2021, do doby schválení 

rozpočtu bude Obec Bohutice hospodařit dle pravidel rozpočtového provizoria.  

 

Návrh na usnesení: 

 

Na základě § 13 zákona č.250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

bude obec Bohutice do doby schválení rozpočtu na rok 2021 hospodařit dle pravidel 

rozpočtového provizoria v úrovni příjmů a výdajů roku 2020. 

Měsíční výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového provizoria 

nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí rozpočtový rok 

2020.  

V případě přijetí individuálních žádostí o finanční příspěvek na akce časově svázané do období 

rozpočtového provizoria lze tyto prostředky po dobu rozpočtového provizoria schválit a 

poskytnout maximálně do celkové výše 20.000 Kč. 

Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Bohutice lze po dobu rozpočtového 

provizoria poskytnout finanční prostředky na úhradu provozních nákladů maximálně do výše 

200.000 Kč. 

Po schválení rozpočtu na rok 2021 se příjmy a výdaje uskutečněné po dobu rozpočtového 

provizoria stanou součástí rozpočtu na rok 2021. 

 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 16 bylo přijato. 

 

18.  Plán inventur a příkaz starostky k provedení inventarizace k 31.12.2020 

 

Starostka seznámila ZO s plánem inventur a s příkazem k provedení inventarizace k 31.12.2020. 

Složení jednotlivých inventarizačních komisí je uvedeno v příkazu k inventarizaci. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje plán inventur a příkaz starostky obce Bohutice k provedení řádné inventarizace 

majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2020. Složení inventarizační komise a dílčích 

inventarizačních komisí je uvedeno v příkazu k inventarizaci. 
 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 17 bylo přijato 
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19.  Žádost o povolení čerpání z fondu rezerv ZŠ a MŠ Bohutice 

 

ZO byla předložena žádost ředitelky Mgr. Evy Petržilkové o povolení čerpání z fondu rezerv ve 

výši 30.000 Kč. 

Finance jsou určeny na opravu střechy na přístřešku na papír, na opravu střechy altánu na 

dětském hřišti a na čištění okapů. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje ZŠ a MŠ Bohutice čerpání z fondu rezerv ve výši 30.000 Kč. 

Finanční prostředky budou použity na opravu střechy na přístřešku na papír, na opravu střechy 

altánu na dětském hřišti a na čištění okapů.  

 

 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 18 bylo přijato 

 

20. Žádost o povolení výjimky počtu dětí v MŠ Bohutice 

ZO byla předložena žádost ředitelky Mgr. Evy Petržilkové o povolení výjimky v počtu dětí v MŠ 

Bohutice na školní rok 2020/2021. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku v počtu dětí v Mateřské škole Bohutice na školní rok 

2020/2021. 

 

Pro 11 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 19 bylo přijato 

 

 

21. Diskuse 

 

Zapojení obce do turistického průvodce, byla předložena cenová nabídka pro prezentaci obce. 

Zastupitelstvo neodsouhlasilo zapojení obce do turistického průvodce. 

 

Mateřská škola – rozšíření 

ZO řešilo stávající počet dětí v MŠ a nedostatečnou kapacitu zařízení. Současná kapacita 

předškolního zařízení v budoucích 3 letech je nedostatečná. Byla předložena statistika 

narozených a bydlících dětí v předškolním věku, z čehož vyplývá, že v roce 2023 nebude 

ředitelka moct MŠ zapsat všechny děti ve věku 3 let. 

Byla řešena možnost rozšíření stávajícího zařízení v budově zámku. Celková plocha prostoru je 

nedostačující na zřízení dvou tříd. 

Zřízení další třídy v MŠ bude řešeno na dalším zasedání. 

 

Nádraží – čekárna. 

Správa železnic, která je vlastníkem budovy nádraží, od ledna letošního roku čekárnu 

rekonstruuje. Prozatím obci nepředali čekárnu k užívání, a proto není možné čekárnu otevřít.  

 

Zastupitelé byli informování o výši spotřeby elektrické energie na provoz veřejného osvětlení. 

Za rok 2020 obec uhradila za provoz VO 42.900 Kč, což představuje roční úsporu 130.000 Kč.  
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Informace o svozu nebezpečného odpadu – sobota 5. 12. v čase od 9.35 do 10,35 hodin. 

 

Informace o stavu lípy u sochy sv. Jana. Dle odborného posouzení je lípa ve velmi špatném 

stavu. Kmen stromu je zcela vyhnilý. Kořenový sytém (náběhy stromu) jsou poničené, mohlo by 

hrozit vyvrácení, či rozštípnutí stromu. 

 

 

Richard Polák: 

Požadavek na umístění světla v zadní části budovy nádraží 

Upozornění na chybějící sáčky u odpadkových košů 

 

Josef Žák: 

Dotaz na termín ukončení prací na stavbě vodárny a prodloužení vodovodu na Mir. Knínice 

Richard Polák – předpokládaný termín konec roku 2020 

 

Lubomír Brezovský: 

Upozornění na propadlou dlažbu u přečerpávací stanice ke hřišti 

Dotaz na přesun termínu zasedání ze dne 16.11 na 30.11.2020 

 

Starostka – do programu zasedání v plánovaném termínu byl pouze 1 bod, dalším důvodem byla 

koronavirová situace. Zastupitelé byli 12.11 informování o přesunu termínu zasedání na 

30.11.2020. Z důvodu nejisté situace nebyl rozpis zasedání na 4. Q stanoven a nebyl schvalován 

zastupiteli. 

Zasedání svolává starosta ze zákona 7 dnů před zasedáním. Dne 20. 11. a 23. 11.  byly 

zastupitelům zaslány podklady k jednání a 23.11. byl zveřejněn program. 

 

Pavel Sedmera: 

Dotaz na objednání komunálního posypovače za traktor. 

 

Posypovač byl objednán u f. Agroservis Holý. Předpoklad dodání je v lednu 2021. 

 

Milan Bartoš: 

Požadavek na upozornění občanům na zákaz vyvážení odpadu ze zahrad za fotbalové hřiště. 

 

22. Závěr 

 

Ověřovatelé: Milan Bartoš, Lubomír Brezovský 

Zasedání ukončeno ve 20.20 hod. 

Příští zasedání: 14. 12. 2020 

Starostka obce: Simona Mašová 

Zapisovatel: Richard Polák 


