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Zápis z  37. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 26. 7. 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, Josef Žák, Tomáš Novosad 

Omluveni:  Pavel Sedmera 

Ověřovatelé:     Lubomír Brezovský, Josef Zák 

Zapisovatel:      Richard Polák 

 

Program jednání: 

 

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

2) Kontrola usnesení 

3) Rozpočtové opatření č. 4/2021 

4) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: Vrána:NN kab.příp. 

5) Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 384 a 381 v k.ú. Bohutice 

6) Žádost o vydání souhlasu se sjezdem z p.č. 384 a 381 v k.ú. Bohutice 

7) Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 563/4 a 566/5 v k.ú. Bohutice 

8) Žádost o vydání souhlasu se sjezdem z p.č. 566/5 a 563/4 v k.ú. Bohutice 

9) Žádost o souhlas se zařazením pozemků v majetku obce do honebního společenstva 

10) Plán rozvoje sportu 

11) Podání žádosti o dotaci na akci : Víceúčelové hřiště 

 

Přidané body do programu zasedání 

 

12) Souhlas se stavbou Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: Žák:NN 

kab.vedení 

13) Smlouva o věcném břemeni: Bohutice – 7RD: NN příp.kab.ved. 

14) Smlouva o věcném břemeni: Bohutice – A.Dřevo: NN příp.kab.ved. 

15) Územní studie Bohutice p.č. 767/2, 770/1, 771/1, 775/1, 775/3, 776/1 v k.ú. Bohutice 

16) Krajská výstava Českého svazu chovatelů 

17) Diskuse 

18) 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 10  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

ZO schválilo ověřovatele zápisu – Lubomír Brezovský, Josef Žák 

  

Pro 10 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

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

 

Pro 10 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. Rozpočtové opatření č. 4/2021 

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 4/2021 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 4/2021. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

Pro 10 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: Vrána:NN kab.příp.  

ZO projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: Vrána: NN příp.. kabel. 

příp. na stavbu: Vrána: NN příp.kab.příp. vedenou na pozemku p.č. 1787/5 a st. p.č. 173 v k-ú. 

Bohutice. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: Vrána: NN příp.. kabel. 

příp. na stavbu: Vrána: NN příp.kab.příp. vedenou na pozemku p.č. 1787/5 a st. p.č. 173 v k-ú. 

Bohutice. ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro 10 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

 

5. Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 384 a 381 v k.ú. Bohutice 

ZO projednalo žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 384 a p.č. 381 v k.ú. 

Bohutice.  

Návrh na usnesení: 

ZO dává souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 384 a p.č. 381 v k.ú. Bohutice dle 

předložené projektové dokumentace. 

 

Pro 10 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 6 bylo přijato. 
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6. Žádost o vydání souhlasu se sjezdem z p.č. 384 a 381 v k.ú. Bohutice  

ZO projednalo žádost o povolení sjezdu z p.č. 384 a 381 v k.ú. Bohutice na pozemek ve 

vlastnictví obce p.č. 378/14 v k.ú. Bohutice. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO dává souhlas s vydáním rozhodnutí povolení sjezdu z p.č. 384 a 381 v k.ú. Bohutice na 

pozemek ve vlastnictví obce p.č. 378/14 v k.ú. Bohutice dle předložené projektové dokumentace. 

Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu. 

 

Pro 10 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

7. Žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 563/4 a 566/5 v k.ú. Bohutice  

ZO projednalo žádost o souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 563/4 a 566/5 v k.ú. 

Bohutice.  

Návrh na usnesení: 

ZO dává souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 563/4 a 566/5 v k.ú. Bohutice dle 

předložené projektové dokumentace. 

 

Pro 10 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

8. Žádost o vydání souhlasu se sjezdem z p.č. 566/5 a 563/4 v k.ú. Bohutice  

ZO projednalo žádost o povolení sjezdu z p.č. 566/5 a 563/4 v k.ú. Bohutice na pozemek ve 

vlastnictví obce p.č. 1801/1 v k.ú. Bohutice 

. 

Návrh na usnesení: 

 

ZO dává souhlas s vydáním rozhodnutí povolení sjezdu z p.č. 566/5 a 563/4 v k.ú. Bohutice na 

pozemek ve vlastnictví obce p.č. 1801/1 v k.ú. Bohutice dle předložené projektové dokumentace. 

Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu. 

 

Pro 10 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

9. Žádost o souhlas se zařazením pozemků v majetku obce do honebního společenstva  

ZO projednalo žádost, kterou podalo Honební společenstvo Bohutice – Olbramovice. Jedná se o 

souhlas se zařazením pozemků ve vlastnictví obce Bohutice do honebního společenstva na rok 

2022-2023. 
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Návrh na usnesení:  

ZO dává souhlas se zařazením obecních pozemků do honebního společenstva na rok 2022-2023. 

Soupis pozemků je přílohou zápisu. 

Pro 10 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

 

10. Plán rozvoje sportu Obce Bohutice na rok 2021-2026 

 

ZO projednalo rozvojový dokument – Plán rozvoje sportu obce Bohutice na rok 2021-2026. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje Plán rozvoje sportu obce Bohutice na rok 2021-2026 v předloženém znění.  
 

Pro 10 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

 

11. Podání žádosti o dotaci na akci Víceúčelové hřiště s umělou trávou 

 

ZO projednalo žádost o dotaci na akci Víceúčelové hřiště s umělou trávo v programu 

Kabina2021, kterou vypsala Národní sportovní agentura.   

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Víceúčelové hřiště s umělou trávou do programu 

Kabina 2021, vypsanou Národní sportovní agenturou. 

ZO schvaluje dofinancování projektu z vlastních zdrojů. 

 

Pro 10 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 12 bylo přijato. 
 

 

12. Souhlas se stavbou Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: Žák:NN 

kab.vedení  

ZO projednalo umístění kabelového vedení k p.č. 719/140 v k.ú. Bohutice, které bude uloženo 

v pozemku ve vlastnictví obce Bohutice p.č. 652/2 v k.ú. Bohutice. 

ZO projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: Žák: NN příp.. kabel. 

vedení - stavba: Žák: NN příp.kab.příp. vedenou na pozemku p.č. 652/2 v k. ú. Bohutice. 

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje umístění kabelového vedení k pozemku p.č. 719/140, uložené v pozemku ve 

vlastnictví Obce Bohutice p.č. 652/2 v k.ú. Bohutice dle předložené projektové dokumentace. Po 

provedení stavby bude pozemek uveden do původního stavu.  
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ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: Žák: NN příp.. kabel. ved. 

na stavbu: Žák: NN příp.kab.ved. č. ZN-001030068684/001-ELIS. ZO pověřuje starostku 

podpisem smlouvy. 

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 

Pro 10 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 13 bylo přijato. 

 

 

13. Smlouva o věcném břemeni: Bohutice – 7RD: NN příp.kab.ved. 

 

ZO projednalo smlouvu o věcném břemeni: Bohutice – 7RD: NN příp.kab.ved.  

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje Smlouvu o věcném břemeni: Bohutice – 7RD: NN příp.kab.ved. č. ZN -

014330058694/004-GMP a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Pro 10 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 14 bylo přijato. 

 

 

14. Smlouva o věcném břemeni: Bohutice – 7RD: NN příp.kab.ved. 

 

 

ZO projednalo smlouvu o věcném břemeni: Bohutice – A..Dřevo: NN příp.kab.ved.  

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje Smlouvu o věcném břemeni: Bohutice – A. Dřevo: NN příp.kab.ved. č. ZN -

014330054951/001-GMP a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

 

Pro 10 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č.15 bylo přijato. 

 

 

 15. Územní studie Bohutice p.č. 767/2, 770/1, 771/1, 775/1, 775/3, 776/1 v k.ú. Bohutice 

ZO byla předložena územní studie , která zpracovává návrh  výstavby  sedmi rodinných domů na 

parcelách č. 767/2, 770/1, 771/1, 775/1, 775/3, 776/1 v k.ú. Bohutice včetně návrhu dopravní a 

technické infrastruktury. 

Žadatelem jsou vlastníci pozemků p. P.Š. a p. P. E.. 

Na zasedání byl přítomen p. M. Š. ( zástupce p. P.Š.). Zastupitelům byl představen záměr studie. 
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Návrh na usnesení: 

 

Žádost byla žadateli předložena dne 22. 7. 2021. Zastupitelstvo obce si stanovuje delší čas na 

prostudování předložené dokumentace. Tento bod se bude poté projednávat na dalších 

zasedáních.  

 

Pro 10 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 16 bylo přijato 
 

 

16. Krajská výstava Českého svazu chovatelů 
 

ZO projednalo možnost uspořádání Krajské výstavy Českého svazu chovatelů, která je 

plánována na sobotu 11. 9. 2021 v prostorách zámeckého nádvoří a přilehlého prostoru u 

Obůrky. Organizační záležitosti výstavy zabezpečí ČSCH. 

ZO projednalo žádost o spolufinancování akce ve výši 20.000 Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje spolupořádání Krajské výstavy Českého svazu chovatelů, která se bude konat 11. 

9. 2021 v prostorách zámeckého nádvoří a přilehlé části areálu Obůrka. 

ZO schvaluje finanční příspěvek na akci ve výši 20.000 Kč. 

 

Pro 6 hlasů, Proti 3 hlasy (Brezovský, Bartoš, Dřevo), Zdrželi se 1 hlas (Žák)  

Usnesení č. 17 bylo přijato 

 

 

 

17. Diskuse 

 

Letní meruňková noc 

 

Příprava – stan, sety – pátek 18:00 hodin 

 

Obsluha stánku – Bartoš, Dřevová, Polák a Žák 

 

Hudba – zajištění občerstvení – Helešic 

 

Návrh na likvidaci zesilovače a reprobeden původně určených do Kinokavárny Zprovoznění 

tohoto zařízení již není možné.Technologie je zastaralá a většina  kontaktů je zoxidovaná. 

 

Zastupitelům byla předložena rozpracovaná projektová dokumentace MŠ v budově ZŠ 

 

Josef Žák: 

Reklamace popraskaných dlařžeb v chodníku Na návsi 
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18. Závěr 

 

 

Zasedání ukončeno ve 20:20 hodin. 

 

Ověřovatelé: Lubomír Brezovský, Josef Žák 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Richard Polák 
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