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Zápis z  40. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 15.11.2021 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:            v 18.00  hod. 

Přítomni:         Simona Mašová, Richard Polák, Radek Sedmera, Aleš Dřevo, Pavel Sedmera, 

Milan Bartoš, Jan Helešic, Lubomír Brezovský, Lenka Dřevová, Josef Žák, 

Tomáš Novosad 

Omluveni:   

Ověřovatelé:     Lenka Dřevová, Tomáš Novosad 

Zapisovatel:      Richard Polák 

 

Program jednání: 

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

2) Kontrola usnesení 

3) Odpisový plán ZŠ a MŠ Bohutice na rok 2022 

4) Smlouva o zajišťování financování systému IDS JMK 

5) Souhlas se zřízením věcného břemene p.č. p.č. 39/5 v k.ú. Bohutice 

6) Souhlas se zřízením věcného břemene p.č. 1863 v k.ú. Bohutice 

7) Souhlas se zřízením věcného břemene p.č. 1861 v k.ú. Bohutice 

8) Souhlas se zřízením věcného břemene p.č. 39/1 v k.ú. Bohutice 

9) Souhlas se zřízením věcného břemene p.č. 1862 v k.ú. Bohutice 

10) Vyhodnocení nabídek VŘ na akci: Stavební úpravy čekárny autobusové zastávky 

v obci Bohutice 

 

Doplněné body do programu zasedání 

 

11)  Rozpočtové opatření č. 8/2021 

12)  Rozpočtové opatření č. 9/2021 

13) Vyjádření ke stavbě Bohutice – č.p. 202: NN příp. kab.příp. 

14) Převod majetku Správy železnic, státní organizace – Prohlášení 

15) Převod majetku Správy železnic, státní organizace – Souhlas s technickými 

podmínkami 

16) Čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Bohutice a navýšení fin.prostředků 

17) Smlouva o věcném břemeni č. ZN-014330059972/001-GPM 

18) Závěrečné účty svazků 

19) Diskuse 

20) 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 11 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

ZO schválilo ověřovatele zápisu – Lenka Dřevová, Tomáš Novosad 

  

Pro 11 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

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

 

Pro 11 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. Odpisový plán ZŠ a MŠ Bohutice na rok 2022 

ZO projednalo odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Bohutice. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje odpisový plán na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská 

škola Bohutice v předloženém znění. 

Pro 11 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

4. Smlouva o zajišťování financování systému IDS JMK  

 

ZO projednalo Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. Smlouva 

byla uzavřena dne 27. 5. 2019. Dodatek řeší úpravu výše příspěvku, který činí od roku  2022 

výši 100 Kč/ obyvatele.   

Dodatek smlouvy  byl zastupitelům předložen. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje  Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK. Výše 

příspěvku pro Obec Bohutice od roku 2022 činí 65.700 Kč. 

ZO pověřuje starostku podpisem dodatku č.1 Smlouvy o financování systému IDS JMK. 
 

Pro  11 hlasů, Proti 0  hlas Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 5 bylo přijato 

 

 

5. Souhlas se zřízením věcného břemene p.č. p.č. 39/5 v k.ú. Bohutice  

ZO projednalo žádost o vydání souhlasu se zřízením věcného břemene – služebnosti zřizování 

a provozování distribuční soustavy ve smyslu smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-

014330058694/006 GPM uzavřené mezi vlastníkem pozemku p.č. 39/5 v k.ú. Bohutice a 

společností EG.D., a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. 
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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce dává souhlas se zřízením věcného břemene – služebnosti zřizování a 

provozování distribuční soustavy ve smyslu smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-

014330058694/006 GPM uzavřené mezi vlastníkem pozemku p.č. 39/5 v k.ú. Bohutice, 

zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 874 a společností EG.D., a.s. se sídlem Lidická 

1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno..  

Na základě tohoto Souhlasu se zřizováním věcného břemene lze do katastru nemovitostí 

zapsat věcné břemeno zřizování a provozování distribuční soustavy k výše uvedenému 

pozemku ve prospěch oprávněné z věcného břemene – EG.D, a.s. jako provozovatele 

distribuční soustavy.  

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

6.  Souhlas se zřízením věcného břemene p.č. p.č. 39/5 v k.ú. Bohutice  

ZO projednalo žádost o vydání souhlasu se zřízením věcného břemene – služebnosti zřizování 

a provozování distribuční soustavy ve smyslu smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-

014330058694/003 GPM uzavřené mezi vlastníkem pozemku p.č. 1863 v k.ú. Bohutice, 

zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 871 a společností EG.D., a.s. se sídlem Lidická 

1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce dává souhlas se zřízením věcného břemene – služebnosti zřizování a 

provozování distribuční soustavy ve smyslu smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-

014330058694/003 GPM uzavřené mezi vlastníkem pozemku p.č. 1863 v k.ú. Bohutice a 

společností EG.D., a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno..  

Na základě tohoto Souhlasu se zřizováním věcného břemene lze do katastru nemovitostí 

zapsat věcné břemeno zřizování a provozování distribuční soustavy k výše uvedenému 

pozemku ve prospěch oprávněné z věcného břemene – EG.D, a.s. jako provozovatele 

distribuční soustavy.  

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

7.  Souhlas se zřízením věcného břemene p.č. p.č. 39/5 v k.ú. Bohutice  

ZO projednalo žádost o vydání souhlasu se zřízením věcného břemene – služebnosti zřizování 

a provozování distribuční soustavy ve smyslu smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-

014330058694/001 GPM uzavřené mezi vlastníkem pozemku p.č. 1861 v k.ú. Bohutice a 

společností EG.D., a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce dává souhlas se zřízením věcného břemene – služebnosti zřizování a 

provozování distribuční soustavy ve smyslu smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-

014330058694/001 GPM uzavřené mezi vlastníkem pozemku p.č. 1861 v k.ú. Bohutice, 



Zápis z 40. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 15.11.2021 

zapsaného v katastru nemovitostí na LV č. 873 a společností EG.D., a.s. se sídlem Lidická 

1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno..  

Na základě tohoto Souhlasu se zřizováním věcného břemene lze do katastru nemovitostí 

zapsat věcné břemeno zřizování a provozování distribuční soustavy k výše uvedenému 

pozemku ve prospěch oprávněné z věcného břemene – EG.D, a.s. jako provozovatele 

distribuční soustavy.  

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

8. Souhlas se zřízením věcného břemene p.č. p.č. 39/5 v k.ú. Bohutice  

ZO projednalo žádost o vydání souhlasu se zřízením věcného břemene – služebnosti zřizování 

a provozování distribuční soustavy ve smyslu smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-

014330058694/005 GPM uzavřené mezi vlastníkem pozemku p.č. 39/1 v k.ú. Bohutice a 

společností EG.D., a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce dává souhlas se zřízením věcného břemene – služebnosti zřizování a 

provozování distribuční soustavy ve smyslu smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-

014330058694/005 GPM uzavřené mezi vlastníkem pozemku p.č. 39/1 v k.ú. Bohutice, 

zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 870 a společností EG.D., a.s. se sídlem Lidická 

1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno..  

Na základě tohoto Souhlasu se zřizováním věcného břemene lze do katastru nemovitostí 

zapsat věcné břemeno zřizování a provozování distribuční soustavy k výše uvedenému 

pozemku ve prospěch oprávněné z věcného břemene – EG.D, a.s. jako provozovatele 

distribuční soustavy.  

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

9. Souhlas se zřízením věcného břemene p.č. p.č. 39/5 v k.ú. Bohutice  

ZO projednalo žádost o vydání souhlasu se zřízením věcného břemene – služebnosti zřizování 

a provozování distribuční soustavy ve smyslu smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-

014330058694/002 GPM uzavřené mezi vlastníkem pozemku p.č. 1862 v k.ú. Bohutice a 

společností EG.D., a.s. se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce dává souhlas se zřízením věcného břemene – služebnosti zřizování            

a provozování distribuční soustavy ve smyslu smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-

014330058694/002 GPM uzavřené mezi vlastníkem pozemku p.č. 1862 v k.ú. Bohutice, 

vedený v katastru nemovitostí na LV č. 875 a společností EG.D., a.s. se sídlem Lidická 

1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno..  

Na základě tohoto Souhlasu se zřizováním věcného břemene lze do katastru nemovitostí 

zapsat věcné břemeno zřizování a provozování distribuční soustavy k výše uvedenému 
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pozemku ve prospěch oprávněné z věcného břemene – EG.D, a.s. jako provozovatele 

distribuční soustavy.  

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

 

10. Vyhodnocení nabídek VŘ na akci: Stavební úpravy čekárny autobusové zastávky 

v obci Bohutice 

 

K podání nabídek byly osloveny následující firmy: 

 

Jan Kugler, Bubeníčkova 36, Brno, IČ 11475897 

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o., Vémyslice 241, IČ 28315049 

Valdastav s.r.o., Tulešice 4, IČ 29291054 

OSP spol s.r.o., Okružní 394, Moravský Krumlov, IČ 44026421 

JOKA Moravský Krumlov s.r.o., Skalice 197, IČ 47910721 

Atlanta a.s., Nový Šaldorf 162, IČ 25531549 

Renov spol. s.r.o., Dolní Česká 300/6, Znojmo, IČ 41609948 

 

Neúčast ve VŘ oznámily firmy: 

OSP spol s.r.o., Okružní 394, Moravský Krumlov, IČ 44026421 

Renov spol. s.r.o., Dolní Česká 300/6, Znojmo, IČ 41609948 

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma s.r.o., Vémyslice 241, IČ 28315049 

 

Nabídku předložila pouze jedna firma a to: 

 

Jan Kugler, Bubeníčkova 36, Brno, IČ 11475897  

 

Návrh na usnesení: 

 

S ohledem na nízký počet předložených nabídek ZO ruší Výběrové řízení na akci: Stavební 

úpravy čekárny autobusové zastávky v obci Bohutice. 

 

Zadání výběrového řízení bude opakováno. 

 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 11 bylo přijato. 
 

 

11. Rozpočtové opatření č. 8/2021 

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 8/2021 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 8/2021. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 12 bylo přijato. 
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12. Rozpočtové opatření č. 9/2021 

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 9/2021 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 9/2021. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 13 bylo přijato. 

 

13. Vyjádření ke stavbě Bohutice – č.p. 202: NN příp. kab.příp. 

ZO projednalo žádost o vyjádření ke stavbě:„ Bohutice – č.p. 202: NN kab.příp.na pozemku 

p.č. 656/29 v k.ú. Bohutice. 

ZO byl předložen návrh umístění přípojky. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje umístění stavby: Bohutice - č.p. 202. NN kab. přípojka, která bude provedena 

na pozemku p.č. 656/29 v k.ú. Bohutice.  

Obec Bohutice vydává souhlas vlastníka sousedního pozemku.  

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 14 bylo přijato. 
 

14. Převod majetku Správy železnic, státní organizace – Prohlášení  

ZO projednalo záležitost ohledně převodu majetku Správy železnic, státní organizace na 

základě žádosti podané Obcí Bohutice.  

Jedná se o převod části pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Bohutice. Dle geometrického plánu                  

č. 656-53/2021, na základě něhož vzniknou pozemky p.č. 93/17 o výměře 704 m2 a p.č. 93/18   

o výměře 379 m2 určené k převodu. Na těchto pozemcích leží místní komunikace. 

Prohlášením obec přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky a bere 

na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování. 

Text prohlášení je součástí zápisu. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bohutice schvaluje vydání prohlášení, týkajícího se převodu části 

pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Bohutice, vedeného ve spisu Správy železnic pod č.j. S04927/202 -

O31 následujícího znění:  

Obec Bohutice jako budoucí nabyvatel prohlašuje, že přebírá spolu s nabývaným majetkem         

i případné ekologické závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnost plynoucí 

z jejich odstraňováním a nebude od prodávajícího požadovat jejich náhradu. 
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ZO pověřuje starostku podpisem prohlášení. 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 15 bylo přijato. 
 

 

15.Převod majetku Správy železnic, státní organizace – Souhlas s technickými 

podmínkami 

ZO projednalo technické podmínky související s možností převodu majetku Správy železnic, 

které stanovilo Oblastního ředitelství Brno, týkající se převodu části pozemku p.č. 93/1 v k.ú. 

Bohutice. 

Jedná se o převod části pozemku p.č. 93/1 v k.ú. Bohutice. Dle geometrického plánu č. 656-

53/2021, na základě něhož vzniknou pozemky p.č. 93/17 o výměře 704 m2 a p.č. 93/18 o 

výměře 379 m2 určené k převodu. Na těchto pozemcích leží místní komunikace. 

Návrh na usnesení: 

ZO souhlasí s technickými podmínkami souvisejícími s převodem majetku – části pozemku 

p.č. 93/1 v k.ú. Bohutice, vedeného ve spisu Správy železnic pod č.j. S04927/202 -O31. 

ZO pověřuje starostku podpisem Souhlasu s technickými podmínkami. 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 16 bylo přijato. 

 

 

16. Čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Bohutice a navýšení finančních prostředků 

 

ZO projednalo žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola 

Bohutice o čerpání částky 120.000 Kč z rezervního fondu organizace. 

Dále ředitelka požádala o navýšení finančních prostředků z rozpočtu obce na rok 2021. 

Důvodem čerpání financí jsou plánované výdaje na vybavení nově vzniklé třídy Mateřské 

školy v budově Základní školy a dále náklady na zvýšené zálohy na elektrickou energii, které 

byly navýšeny z důvodu ukončení smlouvy o dodávkách energie od Bohemia energy. 

Návrh na usnesení: 

ZO dává souhlas příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Bohutice, 

zastoupená ředitelkou Mgr. Evou Petržilkovou s čerpáním finančních prostředků z rezervního 

fondu organizace ve výši 120.000 Kč. 

 

ZO dává souhlas s navýšením finanční částky určené na provoz příspěvkové organizace 

Základní škola a mateřská škola Bohutice o částku 50.000 Kč. 

Částka 50.000 Kč bude převedena na účet příspěvkové organizace. 

 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 17 bylo přijato. 
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17. Smlouva o věcném břemeni č. ZN-014330059972/001-GPM 

 

ZO projednalo návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni č. : ZN-0143300599972/001-

GPM, která se týká stavby s názvem :“ Bohutice – zahrady: NN přip. kab. ved.“ na pozemku 

p.č. 790/4 a 963/5 v k.ú. Bohutice. 

Návrh na usnesení: 

ZO dává souhlas s uzavřením smlouvy o věcném břemeni č.: ZN-014330059972/001-GPM. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy. 
 

Pro 11  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 18 bylo přijato. 
 

 

18. Závěrečné účty svazků 

 

ZO bere na vědomí schválení závěrečných účtů za rok 2020  

- VAK Znojemsko 

- Sdružení vinařských obcí Daníž 

- Svazek obcí BOB – ČOV Olbramovice 

 

 

ZO vzalo na vědomí. 

 

19. Diskuse 

 

Zastupitelům byl předložen návrh na vypracování publikace o historii obce. Byly předloženy 

ukázkové již vydané knihy z okolních obcí. 

 

Pozvánka na Den otevřených dveří hasičské zbrojnice v Hostěradicích. 

 

Informace o termínu Vítání občánků – 5. 12. 2021 v 10:00 hodin. Rodičům dětí bude 

doručena pozvánka. 

 

Řešení likvidace dlažby z části původních chodníku podél silnice. 

 

Dlažbu odebere p. Lubomír Brezovský a bude použita na opravu cestičky z ulice Marešov 

směrem k železniční trati. 

 

Vánoční setkání se seniory se po dohodě se zastupiteli nebude v letošním roce konat. 

 

Pavel Sedmera: 

Dotaz na systém přidělování nádob na třídění plastů. 

 

Nádoby jsou přidělovány do jednotlivých domácností. Smyslem umisťování nádob je 

eliminovat množství komunálního odpadu a umožnit tak občanům vytřídit plasty z komunálu. 

Nádoby patří do těch domácností a domů, kde je vytvářen odpad, do domů, které jsou 

obydleny. 

 

 



Zápis z 40. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 15.11.2021 

 

 

20. Závěr 

 

 

Zasedání ukončeno v 19:40 hod. 

 

Ověřovatelé: Lenka Dřevová, Tomáš Novosad 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Richard Polák 

 

Vyhotoveno dne: 19. 11. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


