
Zápis z 42. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 7.2.2022 

Zápis z  42. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 07.02.2022 

 

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:     Pavel Sedmera, Lenka Dřevová 

Zapisovatel:      Richard Polák 

 

Program jednání: 

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

2) Kontrola usnesení 

3) Žádost o povolení kácení stromu 

4) Žádost o vydání souhlasu se stavbou rodinného domu na p.č. 719/164 v k.ú.Bohutice 

 

Doplněné body do programu zasedání: 

 

5) Žádost o souhlas s rekonstrukcí domu č.p. 79 

6) Rozpočtové opatření č. 12/2021 

7) Rozpočtové opatření č. 13/2021  

8) Diskuse 

9) 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 – Pavel Sedmera, Lenka Dřevová 

  

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

Usnesení č. 2 bylo přijato. 
 

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. 
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3. Žádost o povolení kácení stromu  

ZO projednalo žádost o vydání souhlasu s pokácením stromu na pozemku p.č. 452 v k.ú. 

Bohutice. Jedná se o strom mandloně. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje vydání povolení s pokácením stromu mandloně na pozemku p.č. 452 v k.ú. 

Bohutice za předpokladu, že budou provedeny v době vegetačního klidu. 

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

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

4.  Žádost o vydání souhlasu se stavbou rodinného domu na p.č. 719/164 v k.ú.Bohutice 

 

ZO projednalo žádost o vydání souhlasu se stavbou rodinného domu na p.č. 719/164 v k.ú. 

Bohutice. Projektová dokumentace byla předložena zastupitelům. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje stavbu rodinného domu na p.č. 719/164 v k.ú. Bohutice dle předložené 

projektové dokumentace. 

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

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

 

5. Žádost o souhlas s rekonstrukcí domu č.p. 79 

 

ZO projednalo žádost o vydání souhlasu s rekonstrukcí rodinného domu č.p. 79. 

Jedná se o novou sedlovou střechu a stavebních úpravy domu.  

Projektová dokumentace byla předložena zastupitelům. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rekonstrukci rodinného domu č.p. 79 dle předložené projektové dokumentace. 

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

Usnesení č. 6 bylo přijato. 
 

 

6.  Rozpočtové opatření č. 12/2021 

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 12/2021 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č.12/2021. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

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

Usnesení č. 7 bylo přijato. 
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7. Rozpočtové opatření č. 13/2021 

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 13/2021. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

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

Usnesení č. 8 bylo přijato. 
 

8. Diskuse 

 

Nefunkční motorová jednotka VARI –  zastupitelstvo určilo prodej. Na úředních deskách 

obce bude vyvěšen záměr o prodeji motorové jednotky. Cenu za prodej navrhnou kupující              

v zalepených obálkách. K vyhodnocení prodeje bude přistoupeno na dalším zasedání ZO. 

 

Problém na vodovodním řadu vody z lesa – zastupitelstvo navrhuje odčerpání vody z nádrže 

pod Lurdskou jeskyní a prověření odtoku vody. Dalším následným řešením je vykopání sondy 

v místech novostavby RD v uličce. Dle informací byl při výstavbě kanalizace řad vodovodu 

poškozen. 

V místech vedení vodovodu se prozatím únik vody nijak neprojevuje. Nedochází k 

promokření a ani k poklesu povrchu. 

 

Řešení zvážení podání žádosti o dotaci v programu JMK – Podpora rozvoje venkova. V tomto 

dotačním titulu můžeme podat pouze jednu žádost. V úvahu přichází žádost o příspěvek na 

opravu autobusové zastávky nebo na opravu komunikace. 

 

Oprava autobusové zastávky – k podání žádosti jsou podklady připraveny – splňujeme 17 

bodů 

 

Oprava komunikace ke hřbitovu – byla poptána předběžná cena za opravu povrchu. Oprava se 

bude týkat úseku nad Lurdskou jeskyní. Prozatím není možné opravit celý úsek komunikace 

už  od železničního mostu, a to z důvodu vlastnických vztahů k pozemkům, na kterých se 

komunikace nachází. Splňujeme 19 bodů 

ZO se přiklání k podání žádosti na opravu komunikace. 

 

Informace o zadaných poptávkách na pořízení party stanů. Zvažuje se zakoupení nůžkových 

stanů o rozměru 6x4m v počtu 6 ks. Poptávky jsou rozeslány výrobcům stanů. 

Původní záměr pořízení stanu rozměru 6x6m se po konzultaci s výrobci jeví jako méně 

výhodný, a to hlavně z hlediska manipulace a osazením podpěr stanu (počet nohou). 

 

Pavel Sedmera: 

 

Upozornil na zasypání výtluků na komunikaci do bývalého ZD. 

Zasypání bude provedeno recyklátem. 

 

Josef Žák: 

 

Upozornil na výtluky na silnici ve správě JMK, ve směru na Moravský Krumlov. 

Informace o nutnosti správky komunikace bude předána správci komunikace. 
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9. Závěr 

 

 

Zasedání ukončeno v 19:45 hodin 

 

Ověřovatelé: Pavel Sedmera, Lenka Dřevová 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Richard Polák 

 

Vyhotoveno dne: 09.02.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


