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Zápis z  41. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 06.12.2021 

 

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:     Jan Helešic, Lubomír Brezovský 

Zapisovatel:      Radek Sedmera 

 

Program jednání: 

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

  2) Kontrola usnesení 

  3) Rozpočtové opatření č.10/2021 

  4) Rozpočtové opatření č.11/2021 

  5) Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 Obec Bohutice 

  6) Plán inventur a příkaz starostky k provedení inventarizace k 31.12.2021  

  7) Návrh rozpočtu na rok 2022 a Střednědobého výhledu na období 2023-2024  

       ZŠ+MŠ Bohutice 

  8) Vyhláška obce Bohutice č.1/2021 – komunální odpady 

  9) Zpráva z dílčího přezkumu hospodaření obce Bohutice za rok 2021 

10) Souhlas s podání žádosti o dotaci MMR – Přístavba MŠ v budově ZŠ 

 

Doplněné body do programu zasedání 

 

11) Smlouva o smlouvě budoucí zřízení věc. břemene: Mondočková NN  příp.kab.sm. 

12) Diskuse 

13) 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 – Jan Helešic, Lubomír Brezovský. 

  

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

Usnesení č. 2 bylo přijato. 
 

ZO schválilo zapisovatele – Radek Sedmera. 

 

Pro 11 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. Rozpočtové opatření č. 10/2021 

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 10/2021 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 10/2021. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

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

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

4. Rozpočtové opatření č. 11/2021 

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 11/2021. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 11/2021. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

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

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

 

5. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022 Obec Bohutice 

 

Obec Bohutice bude zpracovávat rozpočet pro rok 2022 v průběhu roku 2022, do doby 

schválení rozpočtu bude Obec Bohutice hospodařit dle pravidel rozpočtového provizoria.  

 

Návrh na usnesení: 

 

Na základě § 13 zákona č.250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů, bude obec Bohutice do doby schválení rozpočtu na rok 2022 hospodařit dle pravidel 

rozpočtového provizoria v úrovni příjmů a výdajů roku 2021. 

Měsíční výdaje územního samosprávného celku stanovené v pravidlech rozpočtového 

provizoria nesmí překročit jednu dvanáctinu výdajů rozpočtu schváleného pro předchozí 

rozpočtový rok 2021.  

V případě přijetí individuálních žádostí o finanční příspěvek na akce časově svázané do 

období rozpočtového provizoria lze tyto prostředky po dobu rozpočtového provizoria schválit 

a poskytnout maximálně do celkové výše 20.000 Kč. 

Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Bohutice lze po dobu rozpočtového 

provizoria poskytnout finanční prostředky na úhradu provozních nákladů maximálně do výše 

200.000 Kč. 
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Po schválení rozpočtu na rok 2022 se příjmy a výdaje uskutečněné po dobu rozpočtového 

provizoria stanou součástí rozpočtu na rok 2022. 

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

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

 

6. Plán inventur a příkaz starostky k provedení inventarizace k 31.12.2021 

 

Starostka seznámila ZO s plánem inventur a s příkazem k provedení inventarizace 

k 31.12.2021. Složení jednotlivých inventarizačních komisí je uvedeno v příkazu k 

inventarizaci. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje plán inventur a příkaz starostky obce Bohutice č. 1/2021 k provedení řádné 

inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2021. Složení inventarizační komise                   

a dílčích inventarizačních komisí je uvedeno v příkazu k inventarizaci. 

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

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

 

7. Návrh rozpočtu na rok 2022 a střednědobý výhled 2023-2024 ZŠ a MŠ Bohutice 

 

ZO projednalo návrh rozpočtu 2022 a střednědobý výhled na 2023-2024 příspěvkové 

organizace ZŠ+MŠ Bohutice. 

  

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje Rozpočet na rok 2022 a Střednědobý výhled na období let 2023 a 2024 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohutice, př.org. okres Znojmo. 

Příspěvek z rozpočtu obce Bohutice na provozní náklady se schvaluje ve výši 650.000 Kč. 

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

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

 

8. Vyhláška obce Bohutice č.1/2021 – místní poplatek za systém odpadového 

hospodářství 

 

ZO projednalo znění nové Vyhlášky obce Bohutice č.1/2021, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství. Výše ročního poplatku se nemění a činí 600 Kč. 

 

Návrh na usnesení 

 

ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Bohutice č.1/2021 o místním poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství. Vyhláška bude zveřejněna na úředních deskách obce 

min. po dobu 15 dnů a nabývá účinnosti ke dni 1.1.2022. 

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

Usnesení č. 9 bylo přijato. 
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9. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření obce Bohutice za rok 2021 

 

Starostka seznámila ZO s výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce Bohutice za rok 

2021. Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

ZO vzalo na vědomí. 

 

10. Souhlas s podání žádosti o dotaci MMR – Přístavba MŠ v budově ZŠ 

 

ZO projednalo podání žádosti o získání finanční podpory z MMR na akci Stavební úpravy a 

přístavba ZŠ a MŠ – k.ú. Bohutice, par.č. st. 21. 

 

Návrh na usnesení 

 

Zastupitelstvo obce dává souhlas s podáním žádosti o získání finanční podpory z Ministerstva 

pro místní rozvoj, v rámci programu – Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu 

117D8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Název projektu – Stavební úpravy 

a přístavba ZŠ a MŠ – k.ú. Bohutice, par.č. st. 21. 

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

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

 

 

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: Mondočková: NN 

příp.kab.sm. 
 

ZO projednalo smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu: Bohutice -  

Mondočková: NN příp.. kabel. sm. vedenou na pozemku p.č. 378/14, 378/20 v k.ú. Bohutice. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu: Bohutice- 

Mondočková: NN příp.. kabel. sm. vedenou na pozemku p.č. 378/14, 378/20 v k-ú. Bohutice. 

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

ZO dává souhlas s provedením stavby dle předložené projektové dokumentace. 

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

Usnesení č. 11 bylo přijato. 

 

12. Diskuse 

 

Předložení cenové nabídky na zpracování poradenství při podání žádostí o dotace – f. 

GRANTECH 

Projekt: Oprava místní komunikace – obchod, nádraží – Obec Bohutice 

 Stavební úpravy a přístavba ZŠ a MŠ – k.ú. Bohutice, par.č. st. 21 
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Brezovský: 

 

Dotaz na umístění nádob na plast. 

 

- Bylo řešeno na předchozím zasedání ZO. 

 

Upozornil na parkování na chodníku za vchodem do MŠ  

 

- Chodník plní svoji funkci ke vchodu do MŠ. Při rekonstrukci bylo počítáno s tím, že je 

možné parkování na chodníku za vjezdem do parku. Proto byla zpevněná část opatřena 

přejezdovou obrubou. 

 

 

 

13. Závěr 

 

 

Zasedání ukončeno v 18:48hodin 

 

Ověřovatelé: Jan Helešic, Lubomír Brezovský 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Radek Sedmera 

 

Vyhotoveno dne: 10. 12. 2021 
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