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Zápis z  48. řádného zasedání ZO Bohutice ze dne 19.9.2022 

 

Místo konání:  Zasedací místnost OÚ 

Začátek:            v 18.00  hod. 

Přítomni:         Simona Mašová, Radek Sedmera, Richard Polák, Jan Helešic, Milan Bartoš, 

Lubomír Brezovský, Lenka Dřevová, Tomáš Novosad, Pavel Sedmera 

Omluveni:  Aleš Dřevo, Josef Žák 

Ověřovatelé:     Lenka Dřevová, Tomáš Novosad 

Zapisovatel:      Richard Polák 

 

Program jednání: 

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

  2) Kontrola usnesení 

  3) Rozpočtové opatření č.07/2022 

  4) Rozpočtové opatření č.08/2022 

  5) Vydání Změny č. 5 územního plánu Bohutice 

  6) Smlouva o zřízení věcného břemene: „Bohutice - Vrána: NN příp. kab. přípojky“ 

  7) Přijetí finančního daru - Jihomoravský kraj    

  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 9  hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 1 bylo přijato. 

 

ZO schválilo ověřovatele zápisu – Lenka Dřevová, Tomáš Novosad 

  

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

Usnesení č. 2 bylo přijato. 

 

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. Rozpočtové opatření č. 07/2022  

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 07/2022. 
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Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 07/2022. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

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

Usnesení č. 4 bylo přijato. 

4. Rozpočtové opatření č. 08/2022  

ZO projednalo rozpočtové opatření č. 08/2022. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje rozpočtové opatření 08/2022. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu. 

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

Usnesení č. 5 bylo přijato. 

 

5. Vydání Změny č. 5 územního plánu Bohutice 

ZO projednalo podklady ke Změně č.5 územního plánu obce Bohutice 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo obce Bohutice, jako kompetentní orgán dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c), zák. 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, 

vydává Změnu č. 5 územního plánu Bohutice, jako opatření obecné povahy, dle ustanovení 

stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

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

Usnesení č. 6 bylo přijato. 

 

6. Smlouva o zřízení věcného břemene: „Bohutice - Vrána: NN příp. kab. přípojky“ 

 

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

kabelové přípojky provedenou na pozemku p.č. 1787/5 v k.ú. Bohutice. 

Návrh na usnesení: 

ZO smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu: Bohutice-Vrána: NN příp. kabelové 

přípojky provedenou na pozemku p.č. 1787/5 v k.ú. Bohutice č. ZN-014330067971/001-

GMP-GPM. 

ZO pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

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

Usnesení č.7 bylo přijato. 
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7. Přijetí finančního daru - Jihomoravský kraj    

 

ZO projednalo Darovací smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 

20.000 Kč za ocenění za dosažený výsledek krajského kola soutěže Vesnice roku 2022 v 

Programu obnovy venkova. Finanční dar poskytuje Jihomoravský kraj. 

Návrh na usnesení: 

ZO schvaluje přijetí finančního daru ve výši 20.000 Kč poskytnutý Krajským úřadem 

Jihomoravského kraje za ocenění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2022. 

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

Usnesení č.8 bylo přijato 

 

8. Diskuse 

 

Lubomír Brezovský: 

 

Dotazy k vyúčtování koštu – chybí náklady na spotřebu vody, elektrické energie, vypůjčení 

stolů a náklady na mzdy zaměstnanců obce. Požaduje zveřejnění vyúčtování koštu jako 

přílohu zápisu. (Požadované je přílohou zápisu) 

 

Žádost o uzavření nájemní smlouvy za uložení kanalizace před jeho domem. 

 

Citace pana Brezovského: 

„Požadavek na úpravu vyhlášky obce: 

Pokud nejsou vybírány poplatky (hlášení rozhlasu, poplatek za užívání veřejného prostranství 

aj.- viz vyhláška) navrhuji provést revizi, úpravu této vyhlášky.  

   

Poukazuje na nerovný přístup k opravám komunikací  

Komunikace k d.č.243, 228, 260, 181, garáže  vs. komunikace ke hřbitovu, do bývalého 

zemědělského družstva, chodník a komunikace na návsi a jiné. Pokud nedojde k opravě 

vozovky v uvedené lokalitě, bude z jeho strany podán podnět k prošetření (audit obce, NKÚ) 

na nerovný přístup v rozhodování obce.  

Navrhuje setkání všech účastníků na OÚ, provedení oprav, skutečné zaměření a následné 

vypořádání (prodej, směna, převedení) tak, jak byla provedena akce chodník podél silnice.“ 

 

 

9.  Závěr 

 

 

Zasedání ukončeno v 19:30 hodin 

 

Ověřovatelé: Lenka Dřevová, Tomáš Novosad 

 

Starostka obce: Simona Mašová 

 

Zapisovatel: Richard Polák 

 

Vyhotoveno dne:  

 

 


