
 

Zápis z 44. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 25.4.2022 

Zápis z  44. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 25.04.2022 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:            v 18.00  hod. 

Přítomni:         Simona Mašová, Richard Polák, Radek Sedmera, Josef Žák, Aleš Dřevo, 

Pavel Sedmera, Milan Bartoš, Jan Helešic, Lubomír Brezovský, Lenka 

Dřevová  

Omluveni:  Tomáš Novosad 

Ověřovatelé:     Lenka Dřevová, Milan Bartoš 

Zapisovatel:      Richard Polák 

 

Program jednání: 

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

  2) Kontrola usnesení 

  3) Rozpočtové opatření č. 1/2022 

  4) Bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje 

  5) Bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Obce Bohutice  

  6) Výběrové řízení na akci: Dětské hřiště v obci Bohutice 

  7) Výběrové řízení na akci: Stavební úpravy čekárny autobusové zastávky v obci 

Bohutice 

  8) Stanovení počtu členů Zastupitelstva Obce Bohutice pro volební období 2022-2026 

  9) Žádost o vydání stanoviska na akci: Bohutice-Hanák: NN příp. kab. příp. 

 10) Žádost o schválení přijetí daru ZŠ a MŠ Bohutice 

 11) Diskuse 

 12) 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 – Lenka Dřevová, Milan Bartoš 

  

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

Usnesení č. 2 bylo přijato. 
 

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. 



 

Zápis z 44. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 25.4.2022 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2022  

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 1/2022 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 1/2022. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

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

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

 

4. Bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje 

ZO projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje.  

Předmětem převodu pozemků jsou nově vzniklé pozemky, které jsou vymezeny na základě 

geometrického plánu č. 674-1179/2021, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Jihomoravský 

kraj, katastrální pracoviště Znojmo pod č. PGP-359/2022-713 ze dne 21. 2. 2022 na kterých 

byla provedena stavba Chodníku podél silnice III/3965 a dešťová kanalizace. Jedná se o nově 

vzniklé pozemky p.č. 1809/3, 1809/4, 1809/5, 1809/6 a 1809/7 v k.ú. Bohutice o celkové 

výměře 432 m2. 

 Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1809/3, 1809/4, 1809/5, 1809/6 a 1809/7 v k.ú. 

Bohutice o celkové výměře 432 m2 ve vlastnictví Jihomoravského kraje do majetku Obce 

Bohutice. Jedná se o pozemky dotčené stavbou Chodník podél silnice III/3965 Bohutice. 

Pozemky byly vymezeny geometrickým plánem č. 671-1179/2021, který byl potvrzen 

Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Znojmo pod č. PGP-

359/2022-713 ze dne 21. 2. 2022. 

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

Usnesení č. 5 bylo přijato 
 

5. Bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Obce Bohutice 

ZO projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Obce Bohutice.  

Předmětem převodu pozemků jsou nově vzniklé pozemky, které jsou vymezeny na základě 

geometrického plánu č. 674-1179/2021, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Jihomoravský 

kraj, katastrální pracoviště Znojmo pod č. PGP-359/2022-713 ze dne 21. 2. 2022 které jsou 

součástí komunikace III/3965 a nově vznikly při stavbě Chodníku podél silnice III/3965. 

Jedná se o nově vzniklé pozemky p.č. 702/6 a 1787/22 v k.ú. Bohutice o celkové výměře 30 

m2. 

 Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 702/6 a 1787/22 v k.ú. Bohutice o celkové 

výměře 30 m2 ve vlastnictví Obce Bohutice do majetku Jihomoravského kraje. Jedná se o 

pozemky dotčené stavbou Chodník podél silnice III/3965 Bohutice. 
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Pozemky byly vymezeny geometrickým plánem č. 671-1179/2021, který byl potvrzen 

Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrálním pracovištěm Znojmo pod č. PGP-

359/2022-713 ze dne 21. 2. 2022. 

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

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

6.  Výběrové řízení na akci: Dětské hřiště v obci Bohutice 

 

K podání nabídek byly osloveny následující firmy: 

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 

 

Dne 13. 4. 2022 v 16:05 hodin zasedala výběrová komise za účelem vyhodnocení nabídek VŘ 

na akci Dětské hřiště v obci Bohutice ve složení, Richard Polák, Jan Helešic a Aleš Dřevo. 

 

Byly hodnoceny tři nabídky: 

 

Nabídka č. 1 

Hala Ostrovačice, s.r.o., IČ 01702203 s nabídkovou cenou 585.942,50 Kč včetně DPH 

 

Nabídka č. 2 

Sportovní hřiště s.r.o., IČ 04929845 s nabídkovou cenou 1.172.732 Kč včetně DPH 

 

Nabídka č. 3 

Tewiko systems s.r.o., IČ 25472887 s nabídkovou cenou 556.255,15 Kč včetně DPH 

 

Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka:  

 

Nabídka č. 3- TEWICO systems s.r.o., IČ 25472887 s nabídkovou cenou 556.255,15 Kč 

včetně DPH 

Návrh na usnesení: 

Na základě výše uvedených výsledků hodnocení základního hodnotícího kritéria a podle 

doporučení hodnotící komise zastupitelstvo obce rozhodl o přidělení zakázky na akci Dětské 

hřiště v obci Bohutice společnosti: 

TEWIKO systems, s.r.o. Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 25472887 s nabídkovou 

cenou 556.255,15 Kč včetně DPH. 

Akce bude realizována i v případě neschválení finančního příspěvku z Ministerstva pro místní 

rozvoj.  

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

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

7. Výběrové řízení na akci: Stavební úpravy čekárny autobusové zastávky v obci 

Bohutice 

 

K podání nabídek byly osloveny následující firmy: 
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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 

 

 

Neúčast ve VŘ oznámily firmy: 

JMK elektro, Branišovice 59, IČ 26224216 

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

VALDAstav, Tulešice 4, IČ 29291054 

 

Návrh na usnesení: 

 

Z důvodu nedoručení žádné nabídky Zastupitelstvo obce ruší výběrové řízení. 

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

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

8. Stanovení počtu členů Zastupitelstva Obce Bohutice pro volební období 2022-2026  

ZO projednalo stanovení počtu Zastupitelstva obce Bohutice pro volební období 2022-2026. 

Byl předložen návrh na 9 a 11 členů ZO. 

Návrh na usnesení: 

Pro  9 členů zastupitelstva bylo 7 hlasů, pro 11 členů byly 3  hlasy ( Polák, Brezovský, Žák). 

ZO schvaluje počet členů zastupitelstva obce Bohutice pro příští volební období r. 2022-2026 

– Zastupitelstvo obce Bohutice bude mít 9 členů. 

Pro 7  hlasů, Proti 3 hlasy, Zdrželi se 0  hlasů 

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

 

9. Žádost o vydání stanoviska na akci: Bohutice-Hanák: NN příp. kab. příp. 

 ZO projednalo žádost o vydání stanoviska na akci: Bohutice-hanák: NN příp. kab. příp., která 

se týká připojení budoucí novostavby rodinného domu na parcele č. 719/164 v k.ú. Bohutice. 

Na parcele č. 1809/1 zasažené stavbou přípojky je nově vybudovaný chodník.   

 Návrh na usnesení: 

ZO dává souhlas s provedením stavby Bohutice-Hanák: NN příp. kab. přípojky na parcele č. 

1809/1 v k.ú. Bohutice dle předložené projektové dokumentace za podmínek: 

Veškeré přípojky (elektrika, voda, splašková kanalizace, plyn) budou provedeny souběžně 

v jednom termínu. 
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Před zahájením prací bude informován zástupce obce a bude pořízena fotodokumentace stavu 

před započetím prací. 

Místo stavby bude řádně označeno a zabezpečeno. 

Při zpětném zásypu bude přizván zástupce obce a bude zkontrolován stav dešťové kanalizace. 

Budou dodrženy materiály a skladby podkladních vrstev stávajícího chodníku dle norem. 

Hutnění bude prováděno dle norem. 

Po ukončené prací a uvedení do původního stavu bude přizván zástupce obce k převzetí 

staveniště. 

Ze strany stavebníka bude držena záruka na povrch chodníku, a to po dobu 60 měsíců od 

dokončení připojení k inženýrským sítím a od převzetí staveniště zástupcem obce Bohutice. 

Pro 9  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 1 hlas ( Dřevová) 

Usnesení č. 10 bylo přijato 

 

10. Žádost o schválení přijetí daru ZŠ a MŠ Bohutice 

 

ZO projednalo žádost o schválení přijetí sponzorského daru od p. J.R. Jedná se o čističku 

vzduchu v hodnotě 3.729 Kč. 

 Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje Základní škole a Mateřské škole, příspěvkové organizaci přijetí sponzorského 

daru – čističky vzduchu v hodnotě 3.729 Kč. Čistička vzduchu bude zahrnuta do drobného 

hmotného majetku organizace. 

 

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

Usnesení č. 11 bylo přijato 

 

11. Diskuse  

 

Košt – termín přípravy stanu, setů, slunečníků – pátek v 17:00 hodin 

 

ZO byl předložen návrh na řešení situace stávajících tenisových kurtů. Žádost o dotaci na 

úpravu prostoru na hřiště s umělým povrchem, která byla podána v minulém roce, nebyla 

prozatím vyhodnocena a není jisté, zda bude žádosti vyhověno (nová vláda). Zastupitelé 

zvažovali vypracování návrhu na vytvoření dětského hřiště s jednotlivými herními prvky ve 

stávajícím prostoru kurtů. Konečné řešení nebylo stanoveno. 

 

ZO bylo informováno o převodu pozemků, na kterých leží místní komunikace k domu č.p. 

243. Vlastníci pozemků dali předběžný souhlas s bezúplatným převodem pozemků do 

vlastnictví obce. Současně bylo zadáno vypracování geometrického plánu, který jednotlivé 

pozemky rozdělí tak, že vznikne jedna parcela – ostatní plocha, komunikace. 

 

Upozornění na termín předložení příspěvků do knihy Bohutice – termín do 10. 5. 2022. 

 

Informace o plánovaném dělení pozemků, které jsou součástí plánované stavby chodníku 

v bývalém ZD, který by měl spojit centrum obce s územím Pod kostelem. 
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Dotaz na termín dokončení plotu u ovcí na Michálku. 

 

Richard Polák: 

 

Termín brigády na dokončení instalace sloupků a oplocení je plánován na sobotu 7. 5. 2022 

od 8:00 hodin. Zúčastněné pomocníky osloví R. Polák. 

 

Upozornění na opravu nájezdu z nádvoří do areálu Obůrka. 

 

Požadavek na umístění zábran v podobě květináčů na zatravněné ploše u sv. Jana. 

 

- Úprava prostoru je plánovaná na měsíce červenec - září. Bude provedena současně 

s výměnou obrub u tělocvičny. 

 

Josef Žák: 

 

Informace o plánovaném námětovém cvičení SDH Bohutice. V sobotu 14. 5. 2022 

v dopoledních hodinách bude zorganizováno cvičení za spoluúčasti SDH Branišovice, 

Vedrovice, Loděnice a Jezeřany Maršovice. Bude se jednat o cvičení dálkové dopravy vody 

z nádrže pod Lurdskou jeskyní do rybníku Obůrka. 

 

Lubomír Brezovský : 

 

Požadavek na doplnění připomínky z minulého zasedání ZO. 

Vybudování veřejného osvětlení v bývalém ZD. 

 

- V současné době se připravuje PD, která řeší stavbu komunikace v této lokalitě. VO 

bude dokončeno při stavbě komunikace, až bude zřejmé umístění a výška komunikace. 

 

Lampy VO byly již umístěny v části rozšíření zástavby ve směru na Olbramovice. Lampy 

jsou umístěny na hranici pozemku obce a soukromých vlastníků. Jiné umístění kabelu a 

sloupů nebylo možné. Stávající komunikace je historicky umístěna na špatném pozemku. 

Montáž lamp byla provedena proto, protože se jeden z vlastníků již stěhuje do novostavby 

RD. Požadavek na instalaci lamp byl zadán ze strany vedení obce, ne ze strany vlastníka 

domu. 

 

Pavel Sedmera: 

Dotaz na změnu jízdního řádu, který bude platný od prosince roku 2022. 

 

 - Obec Bohutice prozatím neobdržela k připomínkování návrh nového jizdního řádu  

 

12.  Závěr 

 

Zasedání ukončeno ve 20:15 hodin 

 

Ověřovatelé: Lenka Dřevová, Milan Bartoš 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Richard Polák 

 

Vyhotoveno dne: 28. 4. 2022 


