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Zápis z  35. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 12.5.2021 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:            v 18.00  hod. 

Přítomni:         Simona Mašová, Richard Polák, Milan Bartoš, Jan Helešic, Lenka Dřevová, 

Tomáš Novosad, Josef Žák, Lubomír Brezovský 

Omluveni:        Radek Sedmera, Pavel Sedmera, Aleš Dřevo 

Ověřovatelé:     Milan Bartoš, Josef Žák 

Zapisovatel:      Richard Polák 

 

Program jednání: 

 

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

  2) Kontrola usnesení 

  3) Pronájem části parcely č. 1787/5 v k.ú. Bohutice – umístění Z-BOXu 

  4) Poptávka na akci : Dětské hřiště v Mateřské škole – herní prvky 

 

Doplněné body do programu jednání: 

 

  5) Souhlas s otevřením třídy mateřské školy a navýšení počtu žáků v MŠ   

  6) Smlouva o zřízení věcného břemene č.ZN-014330058814/002-GPM 

  7) Smlouva o zřízení věcného břemene č.ZN-014330060447/002-GPM 

  8) Smlouva o zřízení věcného břemene č.ZN-014330060629/001-GPM 

  9) Žádost o finanční příspěvek TJ Bohutice – Dětský den 

  10) Pronájem části pozemku p.č. 569/4 v k.ú. Bohutice – nájemce Obec Bohutice 

  11) Diskuse 

  12) Závěr 

 

Zasedání zahájeno v 18.00 hod. 

 

Zastupitelům obce byl předložen dokument – Energetická optimalizace Obce Bohutice, 

zástupcem firmy Optimalenergy p. Patrikem Heroutem, který se týká optimalizace nákladů na 

spotřebu elektrické energie a plynu v budovách obce ( OÚ, tělocvična, pohostinství, DPS). 

 

 

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 – Milan Bartoš, Josef Žák 

  

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. 
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2. Kontrola usnesení 

 

Byla provedena kontrola usnesení 

ZO vzalo na vědomí. 

 

 

3. Pronájem části parcely č. 1787/5 v k.ú. Bohutice – umístění Z-BOXu  

 

ZO projednalo pronájem části pozemku p.č. 1787/5 v k.ú. Bohutice. Jedná se o plochu o výměře 

0,68 m2, na které bude umístěn Z-BOX. ZO dále projednalo Smlouvu pro umístění Z-BOXu  

a spolupráci o jeho provozování. 

ZO byl předloženy podklady o existenci zemního vedení NN a plynu. Vedení sítě NN je 

vyznačeno na místě umístění boxu. 

Box bude umístěn na zpevněné části pozemku, vedle vrat do požární zbrojnice. Box bude 

přivrtán do země a to max. 50 cm. Vedení NN je v dotčeném místě v hloubce 80 cm.  

Podklady k návrhu umístění byly zastupitelům odeslány 7. 4. 2021. Záměr o pronájmu pozemku 

byl vyvěšen na úřední desce obce od 12. 4. 2021 do 28. 4. 2021. 

Shodný bod byl v předchozím zasedání odložen do dalšího zasedání. 

 

Box bude umístěn na pravé straně od vjezdu do požární zbrojnice, vodorovně s budovou 

pohostinství.  

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje pronájem části parcely č. 1787/5 v k.ú. Bohutice a umístění Z-BOXu na pravé 

straně od vjezdu do požární zbrojnice, vodorovně s budovou pohostinství. 

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

4. Poptávka na akci : Dětské hřiště v Mateřské škole – herní prvky 

 ZO projednalo nabídku na akci: Dětské hřiště v Mateřské škole.  

Nabídka obsahuje: 

1. Věžová sestava s houpačkou „Hnízdo“ pro věkovou kategorii 2-15 let, s výškou volného pádu 

1m. Konstrukce bude vyrobena z konstrukční oceli. 

2. Kolotoč na sezení 

Věková kategorie 2-15 let, s výškou volného pádu 1m. Kolotoč bude svařen z ocelových trubek a 

profilů čtvercového průřezu.  

Konstrukce herních prvků budou chráněny povrchovou úpravou zinkováním a vypalovanou 

barvou KOMAXIT. 

K realizaci umístění herních prvků bylo vydáno souhlasné stanovisko Odboru památkové péče. 
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Na základě referencí z okolních obcí ( Olbramovice, Miroslav, Loděnice) byla pro realizaci 

vybrána f. Bonita Group Service s.ro. 

 Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje realizaci akce: „Dětské hřiště v Mateřské škole“ od firmy Bonita Group Service 

s.r.o. IČ  27738795. 

ZO schvaluje nabídku č. 2021-000158 s nab. Cenou 187.875,85 Kč a nabídku č. 2021-000159 

s nab. Cenou 34.388,20 Kč. 

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

Usnesení č. 5 bylo přijato 
 

5. Souhlas s otevřením třídy mateřské školy a navýšení počtu žáků v MŠ   

 

ZO projednalo celkový počet dětí Mateřské školy Bohutice na školní rok 2021-2022. 

 

V budově Základní školy Bohutice bude zřízena třída pro děti předškolního věku v přízemí 

budovy (v současnosti využívaná jako družina). Třídu bude navštěvovat 15 dětí. Stávající třídu 

MŠ v budově zámku bude navštěvovat 28 dětí. Celkový předpokládaný počet v zařízení MŠ je 

43 dětí. 

Družina bude nově přesunuta do jedné ze tříd v prvním patře. 

Budou nutné úpravy sociálního zázemí v prvním patře a dále dokoupen nábytek do třídy MŠ. 

Celkové náklady jsou odhadovány ve výši 400.000 Kč. 

Detašované pracoviště MŠ bude využíváno do doby ukončení plánované přístavby MŠ v budově 

ZŠ. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO dává souhlas s otevřením třídy Mateřské školy. Odloučené pracoviště MŠ bude umístěno 

v budově ZŠ na adrese Bohutice č.10.  

ZO dává souhlas s navýšením kapacity mateřské školy na 43 míst. 

 

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

Usnesení č. 6 bylo přijato 

 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330058814/002-GPM 

 

ZO projednalo znění smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330058814/002-GPM 

stavba: Bohutice-Kaňerová: NN příp.kab.příp. 

Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne 20. 1. 2020. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330058814/002-

GPM týkající se stavby: Bohutice- Kaněrová: příp. kab. ved.,.   

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 7 bylo přijato 
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7. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330060447/002-GPM 

 

ZO projednalo znění smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN – 014330060447/002-GPM 

stavba: Bohutice-Palát: NN příp. kab. sm. 

Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne 2. 4. 2020. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN – 014330060447/002-

GPM týkající se stavby: Bohutice-Palát: NN příp. kab. sm. 

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 8 bylo přijato 

 

 

8. Smlouva o zřízení věcného břemene č. ZN-014330060629/001-GPM 

 

ZO projednalo znění smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330060629/001-GPM 

stavba: Bohutice-Karas: NN příp.kab.sm. 

Smlouva o smlouvě budoucí byla uzavřena dne 22. 4. 2021. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 014330060629/001-GPM 

týkající se stavby: Bohutice- Karas: příp. kab. sm.   

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

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

Usnesení č. 9 bylo přijato 

 

9. Žádost o finanční příspěvek TJ Bohutice – Dětský den 

 

ZO projednalo žádost TJ Bohutice o finanční příspěvek na pořádání akce Dětský den ve výši 

3.000 Kč, který se bude konat dne 6. 6. 2021. Finanční prostředky budou použity na úhradu 

nákladů organizace dětského dne. Finanční prostředky budou vyplaceny po předložení 

vyúčtování. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO dává souhlas s poskytnutím finančního příspěvku TJ Bohutice ve výši 3.000 Kč, který bude 

použit na spolufinancování akce Dětský den, který se bude konat dne 6. 6. 2021 

 

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

Usnesení č. 10 bylo přijato 

 

10. Realizace projektu ZŠ a MŠ Bohutice 80 

 

ZO projednalo žádost o souhlas s realizací projektu v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III 

Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání ( OP VVV) ZŠ a MŠ Bohutice 80. 

Termín realizace projektu: 1. 9. 2021-30. 6. 2021. 
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Návrh na usnesení: 

 

ZO dává souhlas s realizací projektu v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III Operačního 

programu Výzkum, vývoj, vzdělávání ( OP VVV) – ZŠ a MŠ Bohutice 80. 

 

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

Usnesení č. 11 bylo přijato 

 

11. Pronájem části pozemku p.č. 569/4 v k.ú. Bohutice – nájemce Obec Bohutice 

 

ZO projednalo návrh vlastníka pozemku p.č. 569/4 v k.ú Bohutice na uzavření nájemní smlouvy 

pro Obec Bohutice, za částku 1.000 Kč/rok. 

Jedná se o část parcely o výměře 140 m2, na které je umístěna přečerpávací stanice včetně 

obládacího systému. 

 

Návrh na usnesení: 

 

 ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi vlastníkem pozemku p.č. 569/4 v k.ú. Bohutice  

manželů Valeckých a Obcí Bohutice o výměře 140 m2 za dohodnutou cenu 1.000 Kč/ rok. 

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Pro 7 hlasů, Proti 1 hlas (Brezovský), Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 12 bylo přijato 

 

 

11. Diskuse 

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020. 

 

Informace o plánované brigádě pořádanou ČZS ZO Bohutice dne 15. 5. 2021. 

 

Informace o schválené dotaci  v programu JMK na pořízení herních prvků do Mateřské školy ve 

výši 111.000 Kč a schválené dotaci na údržbu veřejné zeleně ve výši 50.000 Kč. 

 

Cenová nabídka na osvětlení knihovny. Řešeno již na předchozím zasedání. 

 

Návrh na pořízení herních prvků – hřiště Základní škola – řetězová dvojhoupačka 1 + 1 hnízdo s 

dopadovou plochou 1,5 m pro větší děti včetně dopadové plochy z desky Grass v ceně 102.120 

Kč – na tomto zasedání nedořešeno. 

  

Označení nádob na svoz komunálního odpadu. 

Zastupitelé do 25. 5. 2021 předají do všech domácností v obci nálepky na označení nádob na 

svoz komunílního odpadu.  

 

Nálepka bude mít žlutou barvu a bude označena rokem 2021. 

Každá domácnost dostane tolik nálepek, kolik mají popelnic. 

 

Budou vydány samolepky pouze do domácností, které mají uhrazen poplatek za svoz 

komunálního odpadu. 

Od následujícího svozu odpadu, který připadá na 1. 6. 2021 budou vyvezeny pouze označené 

nádoby ! 
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Z domácností, které neuhradí do 31. 5. 2021 dlužné poplatky za svoz komunálního odpadu, 

nebude obsah popelnice vyvezen ! 

 

Dotaz na zastupitele ohledně kulturních akcí plánovaných na období červen -říjen 2021. 

 

Návrh na pořádání kulturní akce spojené s degustací vín místních vinařů – 26. 6. 2021 – nebude 

realizováno. 

 

Meruňková letní noc – 24.7.2021 

Podzimní slavnosti – 2. 10. 2021 

 

Jan Helešic: 

 

Návrh na pořízení party stanů 6x8 m – 2 ks. 

 

Přesný typ stanu nebyl určen. 

 

Lubomír Brezovský: 

 

Vyjádření k bodu č. 11  - stavba byla řádně povolena a zkolaudována. 

 

Josef Žák: 

 

Návrh na pořízení kontejneru na papír. 

 

Richard Polák: 

 

Dotaz na zahajení stavby na pozemku p.č. 168/1 v k.ú. Bohutice. 

 

Simona Mašová -  byla povolena pouze stavba přípojky NN  kabelového vedení na uvedený 

pozemek.  

Richard Polák prověří povolení stavby RD a kontaktuje majitele pozemku. 

 

Návrh na pořízení skákacího hradu. 

 

Informace o nákupu materiálu na ohrazení výběhu pro ovce a informace o průběhu realizace 

oplocení. 

 

 

12. Závěr 

 

 

Zasedání ukončeno ve 20:40 hodin. 

 

Vyhotoveno dne 14.05.2021 

 

Ověřovatelé: Milan Bartoš, Josef Žák 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Richard Polák 

 


