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Zápis z  31. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 14. 12. 2020 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:            v 18.00  hod. 

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

Lubomír Brezovský, Milan Bartoš, Jan Helešic, Tomáš Novosad 

Ověřovatelé:     Jan Helešic, Tomáš Novosad 

Zapisovatel:      Richard Polák 

 

Program jednání: 

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

2) Kontrola usnesení 

3) Řád veřejného pohřebiště 

4) Obecně závazná vyhláška č. 01/2020 

5) Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled 2022-2023 ZŠ a MŠ  

6) Žádost ZŠ a MŠ o přijetí daru od Unie rodičů 

7) Žádost o příspěvek na úhradu spotřeby el. energie na fotbalovém hřišti 

8) Žádost o změnu ÚP 

9) Rozšíření kapacity MŠ 

10) Návrh střednědobého výhledu 2021-2025 Obec Bohutice 

 

Doplněné body do programu jednání: 

 

11) Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 87/2 v k.ú. Bohutice 

12) Žádost o povolení sjezdu z p.č. 87/2 na p.č. 1787/5 v k.ú. Bohutice 

13) Pravomoc k rozpočtovým opatřením 

14) Diskuse 

15) 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 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

ZO schválilo ověřovatele zápisu – Jan Helešic, Tomáš Novosad 

  

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 2 bylo přijato. 
 

ZO schválilo zapisovatele – Richard Polák 

 

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 3 bylo přijato. 
 

 

2. Kontrola usnesení 

 

Byla provedena kontrola usnesení 
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ZO vzalo na vědomí. 

 

 Příchod Josef Žák 18:06 hod. 

 

3. Řád veřejného pohřebiště 

 

ZO projednalo Řád veřejného pohřebiště.  

  

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Řád veřejného pohřebiště. 

 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 

 

4. Obecně závazná vyhláška č. 01/2020 

 

ZO projednalo obecně závaznou vyhlášku č. 01/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky, kterou 

se stanoví Řád veřejného pohřebiště obce Bohutice. Touto obecně závaznou vyhláškou se 

zrušuje obecně závazná vyhláška obce Bohutice č. 2/2000, kterou se vydává Řád veřejného 

pohřebiště ze dne 1.1.2001 

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2020 o zrušení obecně závazné vyhlášky 

č.2/2000, kterou se stanoví Řád veřejného pohřebiště obce Bohutice. 

 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 
 

 

5. Návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled 2022-2023 ZŠ a MŠ  

 

ZO projednalo návrh rozpočtu 2021 a střednědobý výhled na 2022-2023 příspěvkové organizace 

ZŠ+MŠ Bohutice. 

  

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje Rozpočet na rok 2021 a Střednědobý výhled na období let 2022 a 2023 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohutice, př.org. okres Znojmo. 

Příspěvek z rozpočtu obce Bohutice na provozní náklady se schvaluje ve výši 650.000 Kč. 

  

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

 

6. Žádost ZŠ a MŠ o přijetí daru od Unie rodičů  
 

ZO projednalo žádost Základní školy a Mateřské školy Bohutice, zastoupené ředitelkou školy 

Mgr. Evou Petržilkovou o schválení sponzorského daru od Unie rodičů ve výši 4.850 Kč. 
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Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje přijetí daru od Unie rodičů ve výši 4.850 Kč Základní škole a Mateřské škole 

Bohutice.  

  

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

 

7. Žádost o příspěvek na úhradu spotřeby el. energie na fotbalovém hřišti 

 

Zastupitelstvo obce projednalo žádost TJ Bohutice, zastoupeného p. J.N. o finanční příspěvek ve 

výši 12.935,70 Kč na spotřebovanou el. Energii na fotbalovém hřišti. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12.935,70 Kč. Příspěvek 

bude využit na úhradu faktury za  spotřebovanou el. energii na fotbalovém hřišti. 

 

Pro 9  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasy  

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 

 

8. Žádost o změnu ÚP  

 

ZO byla předložena žádost na pořízení změny územního plánu. Změna se týká využití parcely č. 

st. 15 v k.ú. Bohutice. Jedná se o změnu využití stávající plochy občanské vybavenosti na plochu 

smíšenou obytnou. 

Žadatel byl seznámen se skutečností, že náklady spojené s pořízením směny hradí žadatel v plné 

výši. 

Na úředních deskách obce bude vyvěšen záměr obce s pořízením změny, kdy budou vyzváni 

občané o připojení se k žádosti o změnu na svých pozemcích. V případě zájmu a schválené 

pořízení změny budou náklady rozděleny na jednotlivé žadatele. 

Termín pro podání žádostí je stanoven do 28 .2. 2021. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo dává souhlas s pořízením změny územního plánu č. 4. 

Na úředních deskách obce bude vyvěšen záměr pořízení změny územního plánu obce. 

 

Pro 9  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasy  

Usnesení č. 9 bylo schváleno 
 

9. Rozšíření kapacity MŠ  

 

Zastupitelé projednali návrh na rozšíření kapacity MŠ. S ohledem na vzrůstající počet dětí 

hlášených v obci, narozených v letech 2016-2020. V roce 2016 se narodilo 8 dětí, v roce 2017 -  

10 dětí, v roce 2018 - 10 dětí, v roce 2019 - 10 dětí,  v roce 2020 - 13 dětí a v roce 2021 prozatím 

očekávaný počet 5. Kapacita jedné třídy mateřské školy v obci je stanovena na počet 24 dětí.  

Průměrný počet 10 dětí. Při počtu 4 ročníky dětí překračujeme kapacitu dětí i nad počet 

povolený na výjimku. Do školky se také zapisují a částečně dochází i děti před 3. rokem 

narození. 



Zápis z 31. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 14. 12. 2020 

Kapacitu stávající MŠ v budově zámku nelze navýšit. Pro otevření dvou tříd by bylo do 

stávajícího prostoru přidat minimálně 5 umyvadel a mís WC. Dále by bylo nutné rozdělit prostor 

na 2 jídelny a 2 herny, kdyby součástí herny byla ložnice. 

Je navrhováno zřízení nové třídy mateřské školy v bytě v budově základní školy. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO souhlasí s realizací třídy mateřské školy v budově základní školy. ZO pověřuje starostku 

jednáním s projektantem a s hygienickou správou. 

Nájemce bytu v budově Základní školy bude písemně obeznámen se skutečností příprav 

rekonstrukce bytu. Předpokládaný termín ukončení nájemního vztahu je prozatím plánován na 

červen 2021. 

 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasy  

Usnesení č. 10 bylo schváleno 
 

 

10. Návrh střednědobého výhledu 2021-2025 Obec Bohutice  

 

ZO projednalo střednědobý výhled na 2021-2025 Obce Bohutice. 

  

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2021 a 2025 Obce Bohutice. 

Střednědobý výhled je přílohou zápisu. 

 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasy  

Usnesení č. 11 bylo schváleno 
 

 

11. Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 87/2 v k.ú. Bohutice  

 

ZO projednalo žádost stavebníků N. a V. H. k vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě 

rodinného domu na p.č.87/2 v k.ú. Bohutice.  

Projektová dokumentace byla zastupitelům předložena. 

 

Návrh na usnesení: 
 

ZO dává souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 87/2 v k.ú. Bohutice dle předložené 

projektové dokumentace. 
 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasy Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 12 bylo přijato 

 

 

 

12. Žádost o povolení sjezdu z p.č. 87/2 na p.č. 1787/5 v k.ú. Bohutice 

 

ZO projednalo žádost stavebníků N. a V. H.  o souhlas s povolením sjezdu z p.č. 87/2 na p.č. 

1787/5 v k.ú. Bohutice 

Projektová dokumentace byla zastupitelům předložena. 
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Návrh na usnesení: 

 

ZO dává souhlas s povolením vydání sjezdu z p.č. 87/2 na pozemek p.č. 1787/5 v k.ú. Bohutice 

dle předložené projektové dokumentace. 

 

Pro 9  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasy  

Usnesení č. 13 bylo schváleno  
 

 

13. Pravomoc k rozpočtovým opatřením 
 

ZO projednalo pravomoc starostky k rozpočtovým opatřením. 

Tato pravomoc je starostovi udělena zastupitelstvem obce na základě Směrnice č. 10 k 

rozpočtovému hospodaření, která nabyla účinnosti 1.1.2008 

Starostka schvaluje rozpočtová opatření před zaúčtováním. Na zasedání ZO se dále předloží 

rozpočtové opatření ke schválení. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO dává starostce obce pravomoc ke schválení rozpočtových opatření. 

 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasy  

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

 

14. Diskuse 

 

 

Předložení zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce. 

Informace o řešených stížnostech majitelů polností pod hřištěm na nedodržování hranic pozemků 

(odorávání). 

ZO byl předložen návrh na umístění dvou lamp veřejného osvětlení do nepřehledného místa 

směrem na Moravský Krumlov. Jedna lampa bude umístěna v zatáčce pod domem p. Svobody           

a další do křižovatky pod slepičárnou. Montáž lamp bude provedena po novém roce a 

předpokládané náklady na tyto práce jsou vyčísleny částkou cca 50.000 Kč. 

ZO byly předloženy předběžné návrhy na vzhled nové zastávky autobusu. 

 

Milan Bartoš: 

Dotaz na blahopřání seniorům. 

 

Starostka: 

Z důvodu epidemiologické situace, která trvá od října, není možné seniory navštěvovat, a to s 

ohledem na jejich zdraví a šíření nákazy. Pro jubilanty je připravena poukázka na nákup v 

prodejně Jednota a dopis s přáním a omluvou neosobní návštěvy. 

 

Pavel Sedmera: 

Upozornil na rozbitý rošt v uličce. 
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15. Závěr 

 

 

Ověřovatelé: Jan Helešic, Tomáš Novosad 

Zasedání ukončeno v 19:11 hodin. 

Starostka obce: Simona Mašová 

Zapisovatel: Richard Polák 


