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Zápis z  46. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 20.06.2022 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:            v 18.00  hod. 

Přítomni:         Simona Mašová, Radek Sedmera, Aleš Dřevo, Milan Bartoš, Lubomír 

Brezovský, Lenka Dřevová, Tomáš Novosad 

Omluveni:  Richard Polák, Jan Helešic 

Ověřovatelé:     Josef Žák, Lubomír Brezovský 

Zapisovatel:      Radek Sedmera 

 

Program jednání: 

 

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

  2) Kontrola usnesení 

  3) Rozpočtové opatření č.03/2022 

  4) Účetní závěrka k 31.12.2021 Obec Bohutice 

  5) Závěrečný účet obce Bohutice za rok 2021 

  6) Účetní závěrka k 31.12.2021 ZŠ a MŠ Bohutice  

  7) Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 ZŠ a MŠ Bohutice 

  8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  

      Bohutice-Fráňová:NN příp.kab.sm 

  9) Smlouva o zřízení věcného břemene Bohutice – Fráňa:NN příp.kab.příp. 

10) Smlouva o zřízení věcného břemene Bohutice – Uzel:NN příp.kab.příp. 

11) Žádost o vyjádření ke stavbě RD na p.č. 29/31 v k.ú. Bohutice 

12) Žádost o vydání povolení sjezdu na p.č. 29/35 v k.ú. Bohutice 

13) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Podpora rozvoje venkova 

14) Vyhodnocení VŘ – Oprava povrchu místní komunikace ke hřbitovu 

15) Návrh jízdního řádu na rok 2023 
 

 

Přidané body do programu zasedání: 

 

16) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Bohutice - Kubíčková: NN 

příp.kab.vedení 

 

17) Diskuse 

18) 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 – Josef Žák, Lubomír Brezovský 

  

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

Usnesení č. 2 bylo přijato. 
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ZO schválilo zapisovatele – Radek Sedmera 

 

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. Rozpočtové opatření č. 3/2022  

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 3/2022. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 3/2022. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

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

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

4. Účetní závěrka k 31.12.2021 Obec Bohutice 

ZO projednalo účetní závěrku obce Bohutice k 31.12.2021. 

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2021 za rok 2021 obce Bohutice                        

dle předložených podkladů, na základě kterých bylo zjištěno, že závěrka poskytuje věrný                   

a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.  

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

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

5. Závěrečný účet obce Bohutice za rok 2021  

ZO projednalo návrh Závěrečného účtu obce Bohutice za rok 2021. Návrh Závěrečného účtu 

včetně příloh byl zveřejněn na úředních deskách obce Bohutice po dobu min.15 dnů, v období 

od 18.05.2022 do doby projednávání na zasedání ZO a do doby zveřejnění schváleného 

Závěrečného účtu na úředních deskách. Do doby projednávání nebyla ze strany občanů 

vznesena žádná připomínka.  

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Bohutice za rok 2021 a Návrh závěrečného účtu 

obce Bohutice za rok 2021, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 

2021, a to bez výhrad.  

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

Usnesení č. 6 bylo přijato. 
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6. Účetní závěrka k 31. 12. 2021 ZŠ a MŠ Bohutice  

ZO projednalo účetní závěrku ZŠ a MŠ Bohutice k 31. 12. 2021.  

Návrh na usnesení:  

ZO schvaluje účetní závěrku k 31.12.2021 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská 

škola Bohutice k 31. 12. 2021.  

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

Usnesení č. 7 bylo přijato. 

 

7. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Bohutice za rok 2021  

ZO projednalo rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizace za rok 2021.  

Návrh na usnesení:  

ZO schválilo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Bohutice a převedení výsledku hospodaření ve výši 23.792,82 Kč do rezervního fondu.  

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

Usnesení č. 8 bylo přijato. 

 

 

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Bohutice-Fráňová:NN 

příp.kab.sm 

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

Fráňová: NN příp. kabel. sm. provedenou na pozemku p.č. 652/2 v k.ú. Bohutice. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-

001030075805/001-ENGS na stavbu: Bohutice- Fráňová: NN příp.. kabel. smičky 

provedenou na pozemku p.č. 652/2 v k.ú. Bohutice.  

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

ZO dává souhlas s provedením stavby dle předložené projektové dokumentace. 

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

Usnesení č.9 bylo přijato. 

 

 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene Bohutice – Fráňa:NN příp.kab.příp. 

 

ZO projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu: Bohutice -  Fráňa: NN příp. 

kabel. ved. provedenou na pozemku p.č. 1787/5 v k.ú. Bohutice. 
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Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330064387/001-GPM na stavbu: 

Bohutice- Fráňa: NN příp.. kabel. ved. provedenou na pozemku p.č. 1787/5v k-ú. Bohutice. 

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

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

Usnesení č. 10 bylo přijato 

 

10. Smlouva o zřízení věcného břemene Bohutice – Uzel:NN příp.kab.příp. 

 

ZO projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu: Bohutice -  Uzel: NN příp. 

kabel. ved. provedenou na pozemku p.č. 656/2 v k.ú. Bohutice. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330066050/001-GPM na stavbu: 

Bohutice- Uzel: NN příp.. kabel. ved. provedenou na pozemku p.č. 656/2 v k-ú. Bohutice. ZO 

pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

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

Usnesení č.11 bylo přijato 

 

11. Žádost o vyjádření ke stavbě RD na p.č. 29/31 v k.ú. Bohutice 

 

ZO projednalo žádost stavebníků Mgr. LS a Ing. LS k vyjádření k projektové dokumentaci ke 

stavbě rodinného domu na p.č. 19/31 v k.ú. Bohutice.  

Projektová dokumentace byla zastupitelům předložena. 

 

Návrh na usnesení: 
 

ZO dává souhlas se stavbou rodinného domu na p.č. 29/31 v k.ú. Bohutice dle předložené 

projektové dokumentace. 
 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasy Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 12 bylo přijato 

 

12. Žádost o vydání povolení  sjezdu na p.č. 29/35 k.ú. Bohutice  

 

ZO projednalo žádost o povolení sjezdu z p.č. 29/31 v k.ú. Bohutice na parcelu č. 652/2 v k.ú. 

Bohutice dle předložené projektové dokumentace. 

 

Návrh na usnesení: 
 

ZO schvaluje sjezd z parc. č. 29/31, k.ú. Bohutice na pozemek ve vlastnictví obce parc. č 

29/35, k.ú. Bohutice dle předložené projektové dokumentace. 

 

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

Usnesení č. 13 bylo přijato. 
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13. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Podpora rozvoje venkova  

 

ZO projednalo znění Smlouvy č. JMK 076609/22/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského 

kraje pro rok 2022. Dotace ve výši 250.000 Kč bude poskytnuta na realizaci akce Oprava 

povrchu komunikace ke hřbitovu – Bohutice. 

 

Návrh na usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci 

dotačního programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022“. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy č. JMK 076609/22/ORR. 

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

Usnesení č. 14 bylo přijato. 

 

 

14. Vyhodnocení VŘ – Oprava povrchu místní komunikace ke hřbitovu 

K podání nabídek byly  osloveny následující firmy: 

STRABAG a.s., Odštěpný závod Brno, Tovární 3, Brno, IČ 60838744 

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Brno, IČ 25322257  

Dopravní stavby Smrčka s.r.o. 17. listopadu 850/25 669 02 Znojmo IČ 02620430 

COLAS CZ a.s., Obchodní oddělení, Kosovská 10, Jihlava, IČ 26177005 

 

Do termínu podání nabídek byly doručeny 2 nabídky. 

1. IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Brno, IČ 25322257  

Nabídková cena: 534.000 Kč bez DPD, 646.140 Kč včetně DPH 

2. STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava, Tovární 3, Brno, IČ 60838744 

Nabídková cena: 445.000 Kč bez DPH, 538.450 Kč včetně DPH 

Návrh na usnesení: 

Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka č. 2 firma STRABAG a.s., Odštěpný závod 

Morava, Tovární 3, 620 Brno s nabídkovou cenou 538.450 Kč včetně DPH. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

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

Usnesení č. 15 bylo přijato 
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15. Návrh jízdního řádu pro rok 2022 

 

Zastupitelům obce byl dne 13. 6. 2022 doručen návrh nového jízdního řádu na rok 2022. 

 

Zastupitelé nepředložili žádné připomínky k návrhu jízdního řádu 

 

ZO vzalo na vědomí. 

 

 

16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Bohutice - Kubíčková:NN 

příp.kab.vedení 

 

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

Kubíčková: NN příp. kabel. vedení. provedenou na pozemku p.č. 652/2 v k.ú. Bohutice. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-

001030075438/001-ELIS na stavbu: Bohutice- Kubíčková: NN příp.. kabel. Vedení 

provedenou na pozemku p.č. 652/2 v k.ú. Bohutice.  

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

ZO dává souhlas s provedením stavby dle předložené projektové dokumentace. 

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

Usnesení č. 16 bylo přijato. 

 

 

16. Diskuse 

 

Žádost o pořízení změny územního plánu obce. 

 

Cenová nabídka na zpracování analýzy potencionálu energetických úspor pro ZŠ 

 

Neschválené dotace – Přístavba MŠ v budově ZŠ, Oprava povrchu komunikace obchod, 

nádraží – podané do programu MMR 

Schválená dotace v programu MMR – Rekonstrukce dětského hřiště za školou  

 

Řešení vedení vody od studny pod Lurdskou jeskyní. 

Zastupitelům byl předložen návrh na akutní řešení dopravy vody do rybníčku Obůrka.  

Bude zadáno vypracování projektové dokumentace na kompletní přestavbu rybníčku včetně 

vedení vody z nádrže u Lurdské jeskyně.   

 

Meruňková letní noc – 30. 7. 2022 

Degustace vzorků – 22. 7. 2022 

Degustace vzorků marmelády – 27. 7. 2022 

 

Zastupitelé zajistí rozvoz a následný svoz vzorků do termínu degustace. 
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Josef Žák: 

 

Předložil požadavek na zakoupení savic pro SDH 

 

Lubomír Brezovský: 

 

Dotaz na opravu vodovodního řadu v ulici Marešov. 

 

Vodárenská společnost byla informována o plánované rekonstrukci povrchu komunikace již  

v loňském roce, ihned po podání dotace. Dotace na opravu komunikace nebyla Ministerstvem 

pro místní rozvoj schválena, a proto nebude oprava komunikace provedena. O této skutečnosti 

byl správce vodovodního řadu informován. 

 

Dotaz na výši finančního příspěvku, který byl dle informace v Bohutickém zpravodaji 

poskytnut FC Bohutice na nákup sekačky. 

 

Obec Bohutice na nákup traktoru neposkytla finanční příspěvek. 

 

Milan Bartoš: 

 

Požadavek na řešení příkopu u cesty ke hřišti po stavbě přípojky NN. 

 

Přípojka el. vedení by měla být provedena v týdnu od 20. 6. 2022. S realizační firmou, jsme 

se dohodli na úpravu příkopu vyhloubením. Následně budou do příkopu položeny betonové 

žlaby. 

 

Pavel Sedmera: 

 

Požadavek na umístění lavičky před dům p. Tauvinklové. 

 

 

 

17.  Závěr 

 

 

 

Zasedání ukončeno v 19:55 hodin 

 

Ověřovatelé:  Josef Žák, Lubomír Brezovský 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Radek Sedmera 

 

Vyhotoveno dne: 22. 6. 2022 

 

 

 

 

 


