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Zápis z  43. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 28.03.2022 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:            v 18.00  hod. 

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

Jan Helešic, Lubomír Brezovský, Lenka Dřevová, Tomáš Novosad 

Omluveni:  Radek Sedmera, Josef Žák 

Ověřovatelé:     Lubomír Brezovský, Tomáš Novosad 

Zapisovatel:      Richard Polák 

 

Program jednání: 

 

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

  2) Kontrola usnesení 

  3) Schválení rozpočtu Obce Bohutice na rok 2022 

  4) Zpráva z inventarizace k 31.12.2021 Obec Bohutice 

  5) Převod do majetku – Chodník podél silnice III/3965 Bohutice  

  6) Žádost o finanční příspěvek – Český svaz včelařů ZO Mir. Knínice 

  7) Žádost o finanční příspěvek – TJ Bohutice 

  8) Žádost o finanční příspěvek – ZŠ a MŠ Bohutice 

  9) Podnět na pořízení změny územního plánu Obce Bohutice 

 10) Podání přihlášky – Vesnice roku 

 11) Prodej pohonné jednotky Vari 

 12) Zadání VŘ - Stavební úpravy čekárny autobusové zastávky v obci Bohutice 

 13) Zadání VŘ – Dětské hřiště v obci Bohutice 

 

Doplněné body do programu zasedání: 

 

 14) Žádost o vydání souhlasu s pokácením stromu  

 15) Žádost o finanční příspěvek – Turnaj v mariáši 

 16) Smlouva o zřízení věcného břemene Bohutice – Novosad, 2RD: NN příp. kab.sm. 

 17) žádost o souhlas s dočasným uložením ornice na pozemku p.č. 378/20 v k.ú.      

Bohutice 

 18) Žádost o povolení výjimky počtu dětí v MŠ Bohutice ve školním roce 2021/2022 

 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 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

ZO schválilo ověřovatele zápisu – Lubomír Brezovský, Tomáš Novosad 

  

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

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

 

Pro 9 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. Schválení rozpočtu Obce Bohutice na rok 2022  

Starostka spolu s účetní seznámily přítomné s návrhem rozpočtu obce Bohutice pro rok 2022. 

Podrobný návrh rozpočtu byl zaslán zastupitelům obce dne 11.3.2022.  

Pracovní skupina pro sestavování rozpočtu doporučuje schválit rozpočet ve výši: příjmy 

12.400.000 Kč, výdaje 13.060.000 Kč, financování -660.000 Kč. Dle směrnice bude rozpočet 

schvalován v paragrafech podle předloženého znění. Rovněž bylo konstatováno, že návrh 

rozpočtu byl zveřejněn na úředních deskách od 11.03.2021 do doby schvalování rozpočtu. 

Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.  

K rozpočtu nebyly v termínu podány připomínky z řad veřejnosti. 

K rozpočtu byly vzneseny následující návrhy z řad zastupitelů obce: 

 

Lubomír Brezovský navrhnul navýšení výdajů na §2212 – Pozemní komunikace, na opravu 

povrchu komunikace k domu č. p. 243. 

V případě realizace v letošním roce budou výdaje  navýšeny rozpočtovým opatřením. 

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje rozpočet obce Bohutice na rok 2022 ve výši:  

Příjmy = 12.400.000 Kč  

Výdaje = 13.060.000 Kč  

Financování = -660.000 Kč  

Rozpočet obce je dle směrnice schválen na závazné ukazatele - paragrafy dle předloženého 

znění. Návrh rozpočtu byl uveřejněn na úředních deskách od 11.03.2022 do doby schválení 

rozpočtu, tj. 28.03.2022.  

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

 

4. Zpráva z inventarizace 2021 – Obec Bohutice 

 ZO projednalo výsledky inventarizace k 31. 12. 2021. 
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 Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje Inventarizační zprávu a výsledky provedené řádné inventarizace majetku   

a závazků k 31. 12. 2021 Obce Bohutice. 

 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 5 bylo přijato 
 

 

5. Převod dokončené investice do majetku obce – Chodník podél silnice III/3965 

 

ZO projednalo převod dokončené investice do majetku obce – Chodník podél silnice III/3965. 

Byly zaúčtovány všechny výdaje spojené s investiční akcí a bylo provedeno finanční 

vypořádání dotace se SFDI.  

Přijatá dotace na tuto akci činila celkem 1.883.213 Kč. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO souhlasí s převodem dokončené investice do majetku obce – Chodník podél silnice 

III/3965 ve výši 4.567.827,55 Kč. 

 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 6 bylo přijato. 
 

 

6.  Žádost o finanční příspěvek – Český svaz včelařů ZO Mir. Knínice  

ZO projednalo žádost Českého svazu včelařů, ZO Miroslavské Knínice o poskytnutí 

finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup 

veterinárních léčiv určených k povinnému podzimnímu ošetření včelstev proti viróze. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Českému svazu včelařů, ZO Mir. Knínice ve 

výši 3.000 Kč. 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

 

7. Žádost o finanční příspěvek – TJ Bohutice 

ZO projednalo žádost TJ Bohutice o poskytnutí finančního příspěvek ve výši 15.800 Kč. 

Finanční prostředky budou použity na úhradu spotřeby elektrické energie na hřišti. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku TJ Bohutice, z.s. ve výši 15.800 Kč 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 8 bylo přijato. 
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8. Žádost o finanční příspěvek – ZŠ a MŠ Bohutice  

ZO projednalo žádost ZŠ a MŠ Bohutice o poskytnutí finančního příspěvek ve výši        

10.500  Kč. Finanční prostředky budou použity na úhradu části nákladů spojených se školní 

akcí – Škola v přírodě. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ZŠ a MŠ Bohutice. ve výši 10.500 Kč 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

 

9. Podnět na pořízení změny územního plánu Obce Bohutice 

 ZO projednalo podnět na pořízená změny územního plánu obce. Jedná se o pozemky 

v katastrálním území Bohutice, vedené na LV 893, p.č. 2007, 2008 a 2009. 

 Návrh na usnesení: 

ZO zamítá návrh na pořízení změny územního plánu obce Bohutice. 

Pozemky navrhované do změny využití na plochy bydlení leží v oblasti, kde chybí inženýrské 

sítě (vodovod a kanalizace) a leží mimo plánovanou zástavbu obce. 

Pro 9  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 10 bylo přijato 

 

 

10. Podání přihlášky – Vesnice roku  

ZO projednalo podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2022 v Programu rozvoje venkova. 

Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství. 

 Návrh na usnesení: 

ZO dává souhlas s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku 2022. 

Pro 9  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 11 bylo přijato 

 

11.  Prodej pohonné jednotky Vari 

 

ZO projednalo prodej nefunkční pohonné jednotky Vari. Prodej jednotky byl řešen i na 

předchozím zasedání ZO. 

Motorová jednotka byla odvezena k posouzení nákladů na opravu do opravny. Servisním 

technikem nebyla s ohledem na nákladnou opravu jednotky (tak, aby byla pojízná) 

neporučena oprava. 

Dne  9. 2. 2022 byl na úředních deskách vyvěšen záměr o prodeji pohonné jednotky a také byl 

prodej zveřejněn v Bohutickém zpravodaji. 
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Do dnešního byly doručeny 3 nabídky v neotevřených obálkách. Kritériem výberu kupujícího 

bude nejvyšší nabídková cena. 

 

Nabídka č. 1 Jiří Hlavnička, ze dne 21. 3. 2022 s nabídkovou cenou 1.600 Kč 

Nabídka č. 2 Rudolf Rozbořil ze dne 24. 3. 2022 s nabídkovou cenou 5.000 Kč 

Nabídka č. 3 Lubomír Brezovský zde dne 28. 3. 2022 s nabídkovou cenou 1.000 Kč 

 Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje prodej motorové jednotky Vari p. Rudolfovi Rozbořilovi za cenu 5.000 Kč 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 12 bylo přijato 

 

12. Zadání výběrového řízení – Stavební úpravy čekárny autobusové zastávky v obci 

Bohutice 

 

ZO projednalo zadání výběrového řízení na akci: Stavební úpravy čekárny autobusové 

zastávky v obci Bohutice. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje zadání výběrového řízení na akci: Stavební úpravy čekárny autobusové 

zastávky v obci Bohutice. 

Výzva k podání nabídek je přílohou zápisu. Výzva je zveřejněna na úřední desce obce a na 

portálu zadavatele Vhodné-uveřejnění. 

 

K podání nabídek budou osloveny následující firmy: 

 

Jan Kugler, Bubeníčkova 36, Brno, IČ 11475897 

JMK elektro, Branišovice 59, IČ 26224216  

MK stav- Invest spol. s.r.o., Příčná 405, Hrotovice, IČ 29378478  

Salleko spol. s.r.o., Cyrilometodějská 15, Třebíč, IČ 46990020 

Brick partners, spol. s.r.o., Pěšina 265/4, Horní Heršpice, Brno, IČ 03728358 

VALDAstav, Tulešice 4, IČ 29291054 

 

 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 13 bylo přijato 

 

 

13. Zadání výběrového řízení – Dětské hřiště v obci Bohutice 

 

ZO projednalo zadání výběrového řízení na akci: Dětské hřiště v obci Bohutice 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje zadání výběrového řízení na akci: Dětské hřiště v obci Bohutice 

Výzva k podání nabídek je přílohou zápisu. Výzva je zveřejněna na úřední desce obce a na 

portálu zadavatele Vhodné-uveřejnění. 

K podání nabídek budou osloveny následující firmy: 
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Burger-Huck, IČ 45535264, Vašinova 552, 533 74 Horní Jelení 

TEWICO SYSTEMS s.r.o., IČ 25472887, Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou 

Hala Ostrovačice s.r.o., IČ 01702203, Hvozdecká 1305/5, 635 00 Brno 

 

Komise vyhodnotí nabídky dne 13. 4. 2022 v 16:05 hodin v kanceláři Obecního úřadu. 

Komise pro vyhodnocení VŘ ve složení: 

 

Richard Polák – předseda 

Jan Helešic 

Aleš Dřevo 

 

Pro 9  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 14 bylo přijato 

 

 

14. Žádost o vydání souhlasu s pokácením stromu u domu č.p. 234 

 

ZO projednalo žádost o vydání souhlasu s pokácením stromu (stříbrný smrk) před domem č.p. 

234 v obci Bohutice. Strom bude pokácen z důvodu rekonstrukce sousedního rodinného domu 

č. p. 148. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje vydání povolení s pokácením stromu stříbrného smrku před domem č.p. 234 

v obci Bohutice za předpokladu, že odstranění stromu bude provedeno v době vegetačního 

klidu. 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 15 bylo přijato. 

 

 

15. Žádost o finanční příspěvek – Turnaj v mariáši 

ZO projednalo žádost organizátora turnaje v mariáši p. Luďka Harsányi o poskytnutí 

finančního příspěvek ve výši 3.000 Kč. Finanční prostředky budou použity na nákup věcných 

cen. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na pořádání turnaje v mariáši                           

ve výši 3.000 Kč. 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 16 bylo přijato. 

 

 

16. Smlouva o zřízení věcného břemene Bohutice – Novosad, 2RD: NN příp. kab.sm. 

ZO projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu: Bohutice - Novosad, 2RD: NN 

příp. kabel. sm. vedenou na pozemku p.č. 1801/1 v k.ú. Bohutice. 
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Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu: Bohutice- Novosad, 2RD: NN 

příp. kabel. sm. vedenou na pozemku p.č.1801/1 v k.ú .Bohutice.  

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů                                                                           

Usnesení č. 17 bylo přijato. 

 

17. žádost o souhlas s dočasným uložením ornice na pozemku p.č. 378/20 v k.ú.   

Bohutice 

 

ZO projednalo žádost o vydání souhlasu o dočasném uložením ornice na pozemku              

p.č. 378/20 v k.ú.  Bohutice, a to po dobu stavby rodinného domu na p.č. 381 a 384 v k.ú. 

Bohutice. 

 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje uložení ornice na pozemku ve vlastnictví obce p.č. 378/20 v k.ú. Bohutice       

po dobu výstavby rodinného domu na p.č. 381 a 384 v k.ú. Bohutice. Nejdéle však na dobu        

do 1. 4. 2024. 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 18 bylo přijato. 

 

 

18.  Žádost o povolení výjimky počtu dětí v MŠ Bohutice ve školním roce 2021/2022 

 

ZO projednalo žádost ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Bohutice o povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole. Jedná se o povolení výjimky z 

důvodu navýšení počtu dětí ve třídě MŠ z počtu 24 na počet 26 dětí. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce povoluje od 1. 4. 2022 vyjímku počtu dětí na 26 v Mateřské škole 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bohutice. 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 19 bylo přijato. 

 

 

19. Diskuse 

 

Zastupitelům byla předložena zpráva o výsledku přezkouomání hospidaření za rok 2021.  

S výsledkem: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Bohutický košt  - příprava akce – chystání setů a stavění stanu v pátek 29.4.2022 . 

Dohodnutí termínu odčerpání vody z rezervoáru pod Lurdskou jeskyní a řešení závady  

na vodovodu z lesa. 
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Lubomír Brezovský: 

 

Požadavek na opravu komunikace k domu č. p. 243. 

 

- Komunikace leží na pozemcích soukromých vlastníků. Oprava může být provedena na 

pozemcích ve vlastnictví obce.  Nejprve musí dojít k domluvě s vlastníky a dohodnout 

bezúplatný převod, či prodej pozemků. 

 

Požaduje kontrolu stavu provedených staveb před ukončením reklamace. 

 

Milan Bartoš: 

 

Dotaz na kapacitu ČOV Branišovice. 

 

- ČOV Branišovice již překročila svoji kapacitu. V následující době se bude řešit 

intenzifikace čistírny odpadních vod.   

 

Richard Polák: 

 

Opravit kliku brány na hřiště za školou.  

 

 

 

20. Závěr 

 

 

Zasedání ukončeno ve 20:18 hodin 

 

Ověřovatelé: Lubomír Brezovský, Tomáš Novosad 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Richard Polák 

 

Vyhotoveno dne: 30. 3. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


