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Zápis z  32. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 1.2.2021 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:            v 18.00  hod. 

Přítomni:         Simona Mašová, Richard Polák, Pavel Sedmera, Josef Žák, Lubomír Brezovský, 

Milan Bartoš, Jan Helešic, Lenka Dřevová, Aleš Dřevo 

Omluveni:  Tomáš Novosad, Radek Sedmera 

Ověřovatelé:     Lenka Dřevová, Milan Bartoš 

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- p.č. 359, úprava příp. 

4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -Fráňa NN příp.kab.příp 

5) Žádost o finanční příspěvek pro rok 2021 - Český svaz včelařů 

6) Žádost o změnu druhu využití pozemku 

7) Žádost o dotaci JMK 2021 - Následná péče o zeleň 

8) Žádost o dotaci JMK 2021 - Podpora rozvoje venkova 

9) Žádost o dotaci JMK 2021 - TIC 

10) Strategický plán rozvoje obce - rozšíření 

11) Rozpočtové opatření č. 07/2020 

12) Rozpočtové opatření 08/2020 

 

Doplněné body do programu jednání: 

 

13) Odpisový plán ZŠ a MŠ Bohutice 

14) Smlouva o zřízení věcného břemene Bohutice – Holoubek NN úprava přípojky 

15) Diskuse 

16) 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 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

ZO schválilo ověřovatele zápisu – Lenka Dřevová, Milan Bartoš 

  

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

Usnesení č. 2 bylo přijato. 
 

ZO schválilo zapisovatele – Richard Polák 

 

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

Usnesení č. 3 bylo přijato. 
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2. Kontrola usnesení 

 

Byla provedena kontrola usnesení 

ZO vzalo na vědomí. 

 

3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- p.č. 359, úprava příp. 

 

ZO projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

č. ZN-001040019606/001-ELIS Bohutice – p.č. 359 úprava přípojky NN na p.č. 1787/5 v k.ú. 

Bohutice.  

  

Návrh na usnesení: 

ZO dává souhlas s realizací stavby úpravy kabelové přípojky NN. 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

č. ZN-001040019606/001-ELIS Bohutice – p.č. 359 úprava přípojky NN na p.č. 1787/5 v k.ú.  

Pozemek dotčený stavbou bude uveden do původního stavu na náklady uživatele přípojky. 

Bohutice a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

  

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

Usnesení č. 4 bylo přijato. 
 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene- Fráňa NN přip.kab.příp.  

 

ZO projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

č. ZN-001030060447/001-ZMES Bohutice – Fráňa NN příp.kab.příp na p.č. 1787/5 v k.ú. 

Bohutice.  

  

Návrh na usnesení: 

ZO dává souhlas s realizací stavby kabelové přípojky NN. 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

č. ZN-001030060447/001-ZMES Bohutice – Fráňa NN příp.kab.příp.na p.č. 1787/5 v k.ú. 

Bohutice a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pozemek dotčený stavbou bude uveden do původního stavu uživatelem přípojky. 

  

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

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

5. Žádost o finanční příspěvek pro rok 2021 - Český svaz včelařů 

 

ZO projednalo žádost ČSV, základní org. Miroslavské Knínice o finanční příspěvek ve výši 

2.500 Kč. Příspěvek bude použit na úhradu veterinárních léčiv určených k ošetření včelstev 

v průběhu roku 2021. 

ZO ČSV sdružuje chovatele i z obce Bohutice. 

  

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje ZO ČSV Miroslavské Knínice finanční příspěvek ve výši 2.500 Kč. Příspěvek 

bude použit na úhradu veterinárních léčiv určených k ošetření včelstev v průběhu roku 2021 

 

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

 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 
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6. Žádost o změnu druhu využití pozemku  
 

ZO projednalo žádost vlastníka pozemku p.č. 381 a p.č. 384 v k.ú. Bohutice o změnu druhu 

pozemku p.č. 378/20 v k.ú. Bohutice, který je vlastnictví Obce Bohutice. 

Pozemek je v současné době vedený jako orná půda a slouží jako komunikace. 

Z důvodu plánované výstavby rodinného domu, je třeba úprava druhu využití tohoto pozemku. 

Bude řešeno vyjmutí ze zemědělského půdního fondu. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje změnu druhu využití pozemku p.č. 378/20 z orné půdy na druh pozemku – ostatní 

plocha, jiná plocha. 

  

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

 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

 

7. Žádost o dotaci JMK 2021 - Následná péče o zeleň 

 

Podání žádosti o finanční příspěvek v dotačním programu JMK pro rok 2021 – podpora boje 

proti suchu, zadržování vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje 

v roce 2021, dotační titul Následná péče o zeleň. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání dotace v dotačním programu JMK pro rok 2021 – podpora 

boje proti suchu, zadržování vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského 

kraje v roce 2021, dotační titul Následná péče o zeleň. 

 

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

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
 

8. Žádost o dotaci JMK 2021 – Podpora rozvoje venkova  

 

Podání žádosti o finanční příspěvek v dotačním programu Podpora rozvoje venkova 

v Jihomoravském kraji pro rok 2021, dotační titul DT 1 – Výsadba, obnova a údržba venkovské 

zástavby a občanské vybavenosti – Dětské hřiště v Mateřské škole 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání dotace v dotačním programu Podpora rozvoje venkova 

v Jihomoravském kraji pro rok 2021, dotační titul DT 1 – Výsadba, obnova a údržba venkovské 

zástavby a občanské vybavenosti. 

 

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

Usnesení č. 9 bylo schváleno 
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9. Žádost o dotaci JMK 2021 - TIC 

 

Podání žádosti o finanční příspěvek v dotačním programu Podpora zkvalitnění služeb 

turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2021. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje podání dotace v dotačním programu Podpora zkvalitnění služeb 

turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2021. 

 

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

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

 

10. Strategický plán rozvoje obce - rozšíření  

 

ZO projednalo znění Programu rozvoje obce Bohutice na období 2018-2024. 

Dojde k rozšíření o následující aktivity:  

 

B.1. Zkvalitnění veřejných služeb a majetku obce  

- Přístavba třídy mateřské školy v budově ZŠ Bohutice 

- Rekonstrukce dětského hřiště v MŠ Bohutice 

- Rekonstrukce dětského hřiště v ZŠ Bohutice 

- Opravy zámku 

 

B.2. Zlepšení podmínek pro aktivity obyvatel 

- Zřízení komunitního centra č.p. 81 

- Zlepšení prostor pro pořádání akcí č.p. 81 

 

Návrh na usnesení: 
 

ZO dává souhlas s rozšířením Programu rozvoje obce Bohutice na období 2018-2024 

v předloženém znění. 
 

Pro 9  hlasů, Proti 0 hlasy Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 11 bylo přijato 

 

 

12. Rozpočtové opatření č.  07/2020 

 

ZO projednalo rozpočtové opatření 07/2020. 
 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 07/2020. Rozpočtové opatření je přílohou 

zápisu. 

 

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

Usnesení č. 12 bylo schváleno  
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13. Rozpočtové opatření č.  08/2020 

 

ZO projednalo rozpočtové opatření 08/2020. 
 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 08/2020. Rozpočtové opatření je přílohou 

zápisu. 

 

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

Usnesení č. 13 bylo schváleno  

 

 

14. Odpisový plán ZŠ a MŠ Bohutice 

 

ZO projednalo Odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohutice 

na rok 2021. 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo obce Odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Bohutice na rok 2021. Odpisový plán je přílohou zápisu. 

 

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

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

15. Smlouva o zřízení věcného břemene- Bohutice – Holoubek NN úprava přípojky 

 

ZO projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene  

č. ZN-014330053426/003 Bohutice – Holoubek:NN úprava přípojky na p.č. 1871 v k.ú. 

Bohutice.  

  

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene  

č. ZN-014330053426/003 Bohutice – Holoubek: NN úprava přípojky na p.č. 1871 v k.ú. 

Bohutice a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 15 bylo přijato. 
 

 

16. Diskuse 

 

Informace o umístění dopravního značení k železničnímu přejezdu. Na základě jednání se 

Správou železnic, Policií ČR a Stavebním úřadem – Odborem dopravy byla dne 18. 12. 2020 

řešena nutnost umístění dopravního značení, upozorňující na železniční přejzd.  

Byly osloveny dvě firmy, zabývající se umístěním značení. 

Na základě nejlevnější nabídky byla odeslána objednávka firmě ZNAKOM. Cena dodání a 

montáže dopravního značení A30 a A31c v počtu 2 ks je 11.200 Kč včetně DPH. Předpokládaný 

termín realizace je březen 2021. 
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Byla podána reklamace daňového dokladu Správě železnic, účtovaná obci za spotřebu elektrické 

energie v budově nádraží ve výši 2.200 Kč, z důvodu nepřístupnosti do čekárny. 

Faktura byla ze strany Správce železnic finančně vyrovnána. 

 

 

Informace o odeslání žádosti k vyjádření Správy železnic, jako vlastníka p.č. 93/1 v k.ú. 

Bohutice, k možnému dalšímu jednání o odprodeji části pozemku o výměře cca 1.000 m2, který 

slouží jako místní komunikace k železničnímu přejezdu. 

Důvodem je řešení prokjektové dokumentace na rekonstrukci komunikace od prodejny Jednota k 

železničnímu přejezdu. 

 

Dotaz ohledně počtu členů SDH – zájem o očkování proti koronaviru. 

 

Informace o rekonstrukci autobusové zastávky. 

 

Je zadána projektová dokumentace, která řeší úpravu stávající čekárny. Budova bude s největší 

pravděpodobností zachovaná. Její stav tomu dovoluje. Bude odstraněna střecha, nahrazena 

novou, stávající čelní strana bude odstraněna a stávající boční okna zazděna. 

V zadní části zastávky bude umístěna lavice. 

Vzhledový návrh zastávky byl předložen zastupitelům na předchozím zasedání. 

 

 

Richard Polák: 

Dotaz ohledně rekonstrukce budovy MŠ – rozšíření o třídu MŠ a s tím související oprava fasády 

celé budovy. 

 

Dotaz na cenu za rozšíření VO  

- Cenovou nabídku jsme prozatím neobdželi. 

-  

Lubomír Brezovský: 

Požadavek na zaslání zastupitelům písemného seznamu počtu dětí MŠ v budoucích letech.  

- Počty jsou uvedeny v předchozím zápisu zasedání ZO. Tabulka bez jmen dětí bude 

odeslána. 

 

Pavel Sedmera: 

Návrh na náhradní výsadbu v místě stavby nového chodníku podél silnice. Navrhuje novou 

výsadbu hrušní 

 

Lenka Dřevová: 

Návrh na řešení parkovacích míst u prodejny Jednota 

 

 

 

17. Závěr 

 

Ověřovatelé: Lenka Dřevová, Milan Bartoš 

Zasedání ukončeno v 19:30  hodin. 

Starostka obce: Simona Mašová 

Zapisovatel: Richard Polák 


