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Zápis z  36. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 14.6.2021 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:            v 18.00  hod. 

Přítomni:         Simona Mašová, Richard Polák, Radek Sedmera, Aleš Dřevo Milan Bartoš, Jan 

Helešic, Lenka Dřevová, Lubomír Brezovský 

Omluveni:        Pavel Sedmera, Josef Žák, Tomáš Novosad 

Ověřovatelé:     Aleš Dřevo, Jan Helešic 

Zapisovatel:      Richard Polák 

 

Program jednání: 

 

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

2) Kontrola usnesení 

3) Účetní závěrka obce Bohutice k 31. 12. 2020 

4) Závěrečný účet obce Bohutice za rok 2020 

5) Účetní závěrka k 31. 12. 2020 a Zpráva o hospodaření za rok 2020 ZŠ a MŠ Bohutice 

6) Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Bohutice za rok 2020 

7) Rozpočtové opatření č. 2/2021 

8) Rozpočtové opatření č. 3/2021 

9) Vklad finančních prostředků do Svazku obcí B.O.B. ČOV Olbramovice  

10) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Dětské hřiště v Mateřské škole 

11) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Následná péče o zeleň 

12) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – TIC 

13) Souhlas se stavbou NN kabelové přípojky k st. p.č. 24 v k.ú. Bohutice 

14) Souhlas se stavbou NN kabelové přípojky k č.p. 41 

15) Souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 168/1 a p.č. 157/2 v k.ú. Bohutice 

16) Žádost o povolení sjezdu z p.č. 168/1 a p.č. 157/2 na pozemek p.č. 1790 v k.ú. Bohutice 

17) Schválení Návrhu na pořízení změny č.5 ÚP Bohutice 

18) Přijetí finančního daru od Energoregionu 2020 - nákup pohonné jednotky DAKR  

Panter FD5  

19) Podpora výstavby Domu pro seniory Miroslav 

 

Přidané body do programu zasedání 

 

20) Malý festival louky 

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 8 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

ZO schválilo ověřovatele zápisu – Aleš Dřevo, Jan Helešic 

  

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

Usnesení č. 2 bylo přijato. 
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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 

ZO vzalo na vědomí. 

3. Účetní závěrka obce Bohutice k 31. 12. 2020  

ZO projednalo účetní závěrku obce Bohutice k 31.12.2020.  

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2020 za rok 2020 obce Bohutice dle 

předložených podkladů, na základě kterých bylo zjištěno, že závěrka poskytuje věrný a poctivý 

obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.  

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

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

4. Závěrečný účet obce Bohutice za rok 2020  

ZO projednalo návrh Závěrečného účtu obce Bohutice za rok 2020. Návrh Závěrečného účtu 

včetně příloh byl zveřejněn na úředních deskách obce Bohutice v období od 27.05.2021 do doby 

projednávání na zasedání ZO, tj. do 14.06.2021. Do doby projednávání nebyla ze strany občanů 

vznesena žádná připomínka.  

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Bohutice za rok 2020 a Návrh závěrečného účtu obce 

Bohutice za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, a 

to bez výhrad.  

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

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

5. Účetní závěrka k 31. 12. 2020 a Zpráva o hospodaření za rok 2020 ZŠ a MŠ Bohutice  

ZO projednalo účetní závěrku a Zprávu o hospodaření ZŠ a MŠ Bohutice k 31. 12. 2020.  

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje účetní závěrku k 31.12.2020 a Zprávu o hospodaření příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Bohutice k 31. 12. 2020.  

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

Usnesení č. 6 bylo přijato. 
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6. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Bohutice za rok 2020  

ZO projednalo rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2020.  

Návrh na usnesení:  

ZO schválilo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Bohutice a převedení výsledku hospodaření ve výši 48.018,67 Kč do rezervního fondu.  

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

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

7. Rozpočtové opatření č.2/2021  

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 2/2021.  

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2021. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.  

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

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

8. Rozpočtové opatření č.3/2021  

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 3/2021.  

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.  

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

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

9. Vklad finančních prostředků do Svazku obcí B.O.B. ČOV Olbramovice  

ZO projednalo vklad finančních prostředků do svazku obcí B.O.B. ČOV Olbramovice. Finanční 

prostředky ve stejné výši vkládají do svazku všechny členské obce.  

Návrh na usnesení:  

ZO souhlasí s vkladem finančních prostředků ve výši 10.000 Kč do Svazku obcí B.O.B. ČOV 

Olbramovice. Finanční prostředky budou použity na úhradu provozních nákladů svazku.  

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

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

10. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Dětské hřiště v Mateřské škole 

 

ZO projednalo Smlouvu č. JMK070449/21/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 

2021“ ve výši 111.000 Kč. 
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Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu 

„Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021“ ve výši 111.000 Kč. 

 

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy č. . JMK070449/21/ORR. 
 

Pro 8 hlasů, Proti 0 hlasy Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 11 bylo přijato 

 

11. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Následná péče o zeleň 

 

ZO projednalo Smlouvu č. JMK071290/21/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje v rámci dotačního programu „Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná 

péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021 ve výši 50.000 Kč 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu 

„Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území 

Jihomoravského kraje v roce 2021“ ve výši 50.000 Kč 

 

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy č. JMK071290/21/ORR. 
 

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

Usnesení č. 12 bylo přijato. 

 

12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – TIC 

 

ZO projednalo Smlouvu č. JMK 071100/21/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora zkvalitnění služeb turistických 

informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2021“ ve výši 42.850 Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu 

„Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 

2021“ ve výši 42.850 Kč. 

 

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy č. JMK 071100/21/ORR. 
 

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

Usnesení č. 13 bylo přijato. 
 

13.  Souhlas se stavbou NN kabelové přípojky k st. p.č. 24 v k.ú. Bohutice 

 

ZO projednalo žádost o souhlas se stavbou: Bohutice-Vrána:NN přip.kab. k parcele č. st. 24 

v k.ú. Bohutice. 
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Návrh na usnesení: 

 

ZO dává souhlas se stavbou : Bohutice-Vrána:NN přip.kab. k parcele č. st. 24 v k.ú. Bohutice za 

předpokladu, že bude přípojka provedena pouze v nezpevněné části pozemku p.č. 1787/5 v k.ú. 

Bohutice. 

Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu. 

 

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

Usnesení č. 14 bylo přijato. 

 

14. Souhlas se stavbou NN kabelové přípojky k č.p. 41 

 

ZO projednalo žádost o souhlas se stavbou: Bohutice-č.p. 41, Ullmann: NN kab.příp č. st. 62 

v k.ú. Bohutice. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO dává souhlas se stavbou : Bohutice-č.p. 41, Ullmann: NN kab.příp č. st. 62 v k.ú. Bohutice 

pouze za předpokladu, že bude přípojka provedena pouze v nezpevněné části pozemku p.č. 

1787/5 v k.ú. Bohutice. 

Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu. 

 

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

Usnesení č.15 bylo přijato. 

 

15. Souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 168/1 a p.č. 157/2 v k.ú. Bohutice 

ZO projednalo žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 168/1 a p.č. 157/2 v k.ú. 

Bohutice.  

Návrh na usnesení: 

ZO dává souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 168/1 a p.č. 157/2 v k.ú. Bohutice dle 

předložené projektové dokumentace. 

 

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

Usnesení č. 16 bylo přijato 
 

16. Žádost o povolení sjezdu z p.č. 168/1 a p.č. 157/2 na pozemek p.č. 1790 v k.ú. Bohutice 
 

ZO projednalo žádost o povolení sjezdu z p.č. 168/1 a p.č. 157/2 na pozemek ve vlastnictví obce 

p.č. 1790 v k.ú. Bohutice. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO dává souhlas s vydáním rozhodnutí povolení sjezdu z p.č. 168/1 a p.č. 157/2 na pozemek ve 

vlastnictví obce p.č. 1790 v k.ú. Bohutice dle předložené projektové dokumentace. 

Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu. 

 

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

Usnesení č. 17 bylo přijato 
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17. Schválení Návrhu na pořízení změny č.5 ÚP Bohutice 

 

ZO projednalo Návrh na pořízení změny č.p Územního plánu Bohutice 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Bohutice, jako kompetentní orgán dle ustanovení § 6 odst. 5 písm.  B), zák. 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 

v návaznosti na své usnesení ze dne 24. 3. 2021, schvaluje Návrh na pořízení změny č.5 

územního plánu Bohutice v předloženém znění. 

 

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

Usnesení č. 18 bylo přijato. 
 

18. Přijetí finančního daru od Energoregion 2020 - nákup pohonné jednotky DAKR Panter 

FD 5 

 

ZO projednalo finanční příspěvek ve formě daru ve výši 62.000 Kč v rámci projektu Malá 

komunální technika IV poskytnutý sdružením Energoregion 2020.  

 

ZO projednalo návrh na zakoupení pohonné jednotky DAKR Panter FD 5.  

Veškeré podklady k technice byly zastupitelům odeslány dne 30. 5. 2021. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO Bohutice souhlasí s přijetím dotace od sdružení Energoregion 2020 ve výši 62.000 Kč 

formou daru na zakoupení malé komunální techniky a zavazuje se k minimálnímu 

spolufinancování ve výši 15.500 Kč. 

 

ZO dává souhlas s pořízením pohonné jednotky DAKR Panter FD5.  

 

Pro 6 hlasů, Proti 1 hlas (Brezovský), Zdrželi se 1 hlas (Bartoš) 

Usnesení č. 19 bylo přijato. 
 

 

19.  Podpora výstavby Domu pro seniory Miroslav 

 

ZO projednalo žádost Města Miroslav o projevení podpory výstavby Domu pro seniory 

v Miroslavi. 

Dům pro seniory bude v budoucnu sloužit nejen občanům města Miroslavi, ale i široké veřejnosti 

především z okresů Znojmo a Brno-venkov a budou ho také moci případně využít i občané naší 

obce. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Obec Bohutice vyjadřuje plnou podporu stavbě Domu pro seniory v Miroslavi. 

 

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

Usnesení č. 20 bylo přijato. 
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20. Malý festival loutky 

 

ZO projednalo nabídku Městského kulturního střediska Moravský Krumlov ke spolupráci při 

pořádání Malého festivalu loutky 2021 v termínu od 2. 9 do 5. 9. 2021. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO dává souhlas s pořádáním  loutkového představení v rámci Malého festivalu loutky 2021                  

v obci Bohutice v termínu od 2. 9. do 5. 9. 2021. Příspěvek obce činí 1.000 Kč. 

 

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

Usnesení č. 21 bylo přijato. 
 

 

 

21. Diskuse 

 

Stížnost p. S. Š. na osvětlení zámku a kostela. 

 

Umístění světel nepodléhá souhlasu stavebního úřadu. Světla navrhla a instalovala odborná 

firma, která se tímto druhem osvětlení zabývá. 

 

Vítání občánků – neděle 20. 6. 2021 v časech 9:30 a v 11:00 hodin. 

 

Informace o provádění prací  souvisejících s vodovodní a kanalizační přípojkou ke stavbě 

rodinného domu na p.č. 719/124 v k.ú. Bohutice – 15.6.2021. 

 

Informace o neschválené dotaci MMR na akci Rekonstrukce hřiště s umělou trávou. Navrh na 

zvážení dalšího využití této plochy. Zda opětovně v následujícím roce žádat o dotaci nebo zvážit 

jiné využití např. dětské hřiště. 

 

Na MMR bude odeslána žádost o zvážení vytvoření zásobníku akcí. Žádost je přílohou zápisu. 

 

Informace o počtu zájemců o nádobu na BIO odpad. 

 

Letní meruňková noc – 31.7.2021 

Termín degustace – 23.7.2021 

Oslovení degustátorů- Richard Polák 

Sběr vzorků – Richard Polák 

Oslovení Vinařského spolku sv. Michal – Pavel Sedmera 

 

Lubomír Brezovský: 

- Zkontrolovat stav chodníků a hřbitovní zdi do uplynutí doby reklamace 

 

Richard Polák: 

 

- Nátěr sloupů do vjezdu na nádvoří zámku 
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21. Závěr 

 

 

Zasedání ukončeno ve  20:15  hodin. 

 

Vyhotoveno dne 16.06.2021 

 

Ověřovatelé: Aleš Dřevo, Jan Helešic 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Richard Polák 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis z 36. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 14.6.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


