Zápis Zastupitelstva obce Ratíškovice ze dne 4.5.2020

Obec Ratíškovice
Zastupitelstvo obce Ratíškovice
Zápis č. 10
ze zasedání Zastupitelstva Obce Ratíškovice,
konaného dne 4. května 2020 v 17:00 hodin
Přítomni: 15 členů ZO (dle přiložené prezenční listiny):
Ing. Jiří Hubáček, Ing. Bc. Anna Hubáčková, Ing. Martin Šupálek Ing. Lubomír
Motl, Vojtěch Koten, PhDr. Radim Šťastný, Jiří Šupálek, Ing. Josef Uhlík, Bc. Filip
Kundrata, Mgr. Jana Koplíková, PhDr. Mgr. Bc. Josef Hanák, Ing. Vladimíra
Motlová, MUDr. Pavel Kopeček, Anna Foltýnová, DiS.
Omluveni: Koplík Václav se omluvil na část jednání

1. Zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu a volba ověřovatele
Zasedání Zastupitelstva Obce Ratíškovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00
hodin starostou obce Ing. Josefem Uhlíkem. Starosta přivítal přítomné zastupitele, a konstatoval,
že zasedání bylo řádně svoláno. Občané byli informováni podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
prostřednictvím Úřední desky Obecního úřadu Ratíškovice. Informace byla zveřejněna
v souladu se zákonem, a to od 7. 2. 2020 do 17. 2. 2020. Současně bylo oznámení zveřejněno i
na elektronické úřední desce a v kabelové televizi. Starosta informoval, že zasedání proběhne při
dodržení nařízení MZ a Vlády ČR. Je zajištěna dezinfekce rukou, všichni přítomní mají
ochranné prostředky dýchacích cest a dodrží odstupy mezi sebou nejméně 2,0 m (zastupitelé i
přítomní občané). Z těchto důvodů se zasedání koná ve spolkovém domě.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 14
členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starosta určil paní Jarmilu Šaňkovou zapisovatelkou jednání.
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu č. 10 pana Ing. Jiřího Hubáčka a Annu Foltýnovou, DiS.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje jako ověřovatele zápisu č. 10 pana Ing. Jiřího
Hubáčka a Annu Foltýnovou, DiS.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/10/1 bylo schváleno.
Následně byli zastupitelé seznámeni s návrhem programu a přistoupili k hlasování o návrhu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje následující program 10. zasedání zastupitelstva:
Rada projednala program 10. zasedání ZO dne 4.11.2020:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
2. Zpráva z kontrolního výboru
3. Zpráva z finančního výboru
4. Zpráva z rady obce
5. Majetkoprávní záměry
6. Cena vody v lokalitě Slavín pro rok 2020
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7. Fond bydlení – žádosti občanů o půjčky
8. Smlouva o poskytnutí dotace – sociální služby v ORP Hodonín v roce 2020
9. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK-DA pro JSDH
10. Smlouva na přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
11. Pronájem lesa - žádost o snížení nájmu na rok 2020
12. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Nemocnice TGM Hodonín
13. Strategie rozvoje obce Ratíškovice 2020 – 2025
14. Zařazení území obce do území působnosti MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., pro
programové období EU 2021 - 2027
15. Rozpočtové opatření č. 2/2020
16. Různé: Realizační tým k oslavám 880 let založení obce
Nouzový stav – SARS 19
Změna ÚP č.3
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/10/2 bylo schváleno.
*

*

*

2. Zpráva z kontrolního výboru
Starosta zahájil projednání bodu č. 2 a předal slovo Bc. Filipu Kundratovi, předsedovi
kontrolního výboru, který informoval zastupitele o činnosti kontrolního výboru. Kontrolní výbor
se věnoval kontrole zápisů ze zasedání zastupitelstva a rady. Starosta se dotázal, zda jsou nějaké
připomínky k činnosti kontrolního výboru. Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo
přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí informace z jednání Kontrolního výboru
Obce Ratíškovice bez připomínek.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/1
Usnesení č. ZO-2020/10/3 bylo schváleno.
*

*

*

3. Zpráva z finančního výboru
Starosta zahájil projednání bodu č. 3 a předal slovo Ing. Lubomíru Motlovi, předsedovi
finančního výboru, který informoval zastupitele o jednání Finančního výboru Obce Ratíškovice
od posledního zasedání zastupitelstva. Finanční výbor se zabýval především změnou rozpočtu
č. 2/2020 kde bylo řešeno navýšení rozpočtu na pořízení dopravního automobilu pro SDH,
vícenáklady na ordinaci praktického lékaře + vydláždění parkovacího místa a místa na kola u
DPS, možné navýšení příspěvku Nemocnice TGM v Hodoníně na dýchací přístroje (obnova
zdrav. techniky), bytový dům Ulička 1435 - další postup investiční akce (žádost o dotaci duben
2020; výb. řízení po obdržení dotace; realizace podzim 2020). Dále bylo projednáno snížení
úroku ČS. (Zápis fin. výboru bude přílohou zápisu č.2). Starosta se dotázal, zda jsou nějaké
dotazy k práci finančního výboru. Nebyly vzneseny žádné dotazy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí informace z jednání Finančního výboru Obce
Ratíškovice bez připomínek.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/10/4 bylo schváleno.
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*

*

*

4. Zpráva z rady obce
Místostarosta PhDr. Radim Šťastný seznámil zastupitele s jednáním Rady Obce Ratíškovice od
posledního zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo 17.2.2020. Starosta se dotázal, zda jsou
nějaké připomínky k činnosti rady obce. Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno
k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí informace z jednání Rady Obce Ratíškovice
bez připomínek.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/10/5 bylo schváleno.
*

*

*

5. Majetkoprávní záměry
a) Zastupitelstvo projednalo prodej pozemku p.č. 3507/25 o vým. 43 m2 v k.ú. Ratíškovice, na
němž se nachází sociální zázemí pro rybářskou baštu. Pozemek byl oddělen geometrickým
plánem č. 2299-1260/2019. Majetkoprávní zájem byl vyvěšen od 2.4. do 18.4.2020:
- p.č. 3507/25 o vým. 43 m2,
cena pozemku dle znaleckého posudku Ing. Kudra činí 4 840 Kč.
Prodávající: Obec Ratíškovice.
Kupující: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Ratíškovice, U Hliníka 1163,
Ratíškovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje uzavření kupní smlouvy a prodej pozemku v k.ú.
Ratíškovice, odděleného geometrickým plánem č. 2299-1260/2019:
- p.č. 3507/25 o vým. 43 m2,
cena pozemku dle znaleckého posudku Ing. Kudra činí 4 840 Kč.
Prodávající: Obec Ratíškovice.
Kupující: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Ratíškovice, U Hliníka 1163,
Ratíškovice.
Náklady spojené s řízením uhradí kupující.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/10/6 bylo schváleno.
b) Zastupitelstvo projednalo nákup lesních pozemků v k.ú. Ratíškovice do vlastnictví obce
Ratíškovice. Cena pozemků byla stanovena dle znaleckými posudky vyhotovenými Petrem
Pokorákem:

cena v Kč
14895

obvyklá
cena
v Kč
10800

1.

Příjmení a jméno
ulice
XXXXX XXXXX
XXXXX

2389/53

výměra
v m²
771

2.

XXXXX XXXXX

XXXXX

2389/19

1609

34739

22500

3.

XXXXX XXXXX

XXXXX

2389/13, 2401/36

1828

38954

27000

4.

XXXXX XXXXX

XXXXX

2389/28

1164

24451

16300

p.č.
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5.

XXXXX XXXXX

XXXXX

2196/1, 2196/2, 2379

2165

33083

27100

6.

XXXXX XXXXX

XXXXX

1062

20423

14200

7.

XXXXX XXXXX

XXXXX

2389/49, 3352/24
2205/1, 2370,
2389/76, 2205/2

1992

47281

30400

8.

XXXXX XXXXX

XXXXX

2389/8, 2401/31

1011

17700

13300

9.

XXXXX XXXXX

XXXXX

2212, 2362

1981

30865

26800

10.

XXXXX XXXXX

XXXXX

2250

912

18770

12800

11.

XXXXX XXXXX

XXXXX

2389/54

1073

19285

15000

12.

XXXXX XXXXX

XXXXX

2202/1, 2202/2, 2373

2195

40143

30700

13.

XXXXX XXXXX

XXXXX

2270

2195

54350

35100

14.

XXXXX XXXXX

XXXXX

2389/68

1903

37499

26600

15.

XXXXX XXXXX

XXXXX

2337

410

4314

4500

16.

XXXXX XXXXX

XXXXX

2224, 2350, 2389/88

3828

95929

59500

26099

532681

372600

celkem

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice odročuje schválení nákupu lesních pozemků a pověřuje
starostu jednáním s vlastníky.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/10/7 bylo schváleno.
*

*

*

6. Cena vody v lokalitě Slavín
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice projednalo cenu vodného za odběr pitné vody z vodního díla
„Ratíškovice, lokalita vinných sklepů Slavín – vodovod“ za rok 2020. Obec jako vlastník
vodovodu má uzavřeny s odběrateli smlouvy na odběr vody a v nich stanovenu cenu za m3,
kterou lze měnit při změně ceny vody od dodavatele, tj. Vak Hodonín. Pro rok 2020 účtuje Vak
Hodonín cenu 30,59 Kč za m3. Pro vyúčtování spotřeby vody za rok 2020 rada navrhuje cenu
dle VaK Hodonín 30,59 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje cenu vodného pro vodovod Slavín pro rok 2020 ve
výši 30,59 Kč/m 3 bez DPH.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2020/10/8 bylo schváleno.
*

*

*

7. Schválení poskytnutí zápůjček občanům z fondu rozvoje bydlení
Starosta předložil zastupitelům k projednání celkovou výši částky z Fondu rozvoje bydlení Obce
Ratíškovice, o kterou požádal 1 žadatel, ve výši 240 000 Kč. Žádost projednala komise
Účelového fondu rozvoje bydlení Obce Ratíškovice dne 14.4.2020. Žádost splnila podmínky
směrnice a rada doporučuje zastupitelstvu žadateli vyhovět.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí zápůjčky žadateli ve výši 240 000 Kč
s úrokovou sazbou 4% a schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 1/2020 na 240 000 Kč.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/10/9 bylo schváleno.
*

*

*

8. Smlouva o poskytnutí dotace - spolufinancování sociálních služeb v roce
2020
Zastupitelé projednali návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Ratíškovice
ve výši 392.001,- Kč mezi Obcí Ratíškovice sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice a Městem
Hodonín sídlem Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín za účelem spolufinancování sociálních
služeb poskytovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín v roce 2020
(služby dle § 37 až 70 zákona č. 108/20 06 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších
předpisů). Částku schválilo zastupitelstvo na prosincovém zasedání v rozpočtu na rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Obce Ratíškovice ve výši 392.001,- Kč mezi Obcí Ratíškovice sídlem U Radnice 1300,
Ratíškovice a Městem Hodonín sídlem Masarykovo náměstí 53/1, Hodonín za účelem
spolufinancování sociálních služeb poskytovaných ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Hodonín v roce 2020
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2020/10/10 bylo schváleno.
*

*

*

9. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK -DA pro JSDH
Zastupitelé projednali Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
300 000 Kč mezi Obcí Ratíškovice sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice a Jihomoravským
krajem sídlem Žerotínovo nám 449/3, Brno na realizaci projektu „Pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Ratíškovice“.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje ve výši 300 000 Kč mezi Obcí Ratíškovice sídlem U Radnice 1300,
Ratíškovice a Jihomoravským krajem sídlem Žerotínovo nám 449/3, Brno na realizaci
projektu „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Ratíškovice“.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2020/10/11 bylo schváleno.
*

*

*

10. Smlouva o přezkoumání hospodaření obce od 1.7.2019 do 30.6.2020
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice projednalo Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření obce na
období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 s kanceláří Štolfová audit s.r.o. se sídlem Školní 691/1,
Otrokovice. Cena je 36 000 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje smlouvu o přezkoumání hospodaření obce na
období od 1. 7. 2020 do 30. 6.2021 s kanceláří Štolfová audit s.r.o. se sídlem Školní 691/1,
Otrokovice. Cena je 36 000 Kč bez DPH .
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Hlasování:
Pro/14
Usnesení č.ZO-2020/10/12 bylo schváleno.
*

Proti/0

*

Zdrželi se/0

*

11. Pronájem lesa - žádost o snížení nájmu na rok 2020
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice projednalo žádost pana XXXX XXXX, XXXX, Ratíškovice o
snížení nájmu na rok 2020 na 40 000 Kč/pololetí. Snížení nájemného doporučuje odborný lesní
hospodář. Od roku 2018 došlo k výraznému snížení cen dříví vlivem celorepublikové
kůrovcové kalamity, velká většina porostů je napadena jmelím a nepříznivý stav podporuje také
sucho.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje snížení nájmu lesa pro pana XXXX XXXX, XXXX,
Ratíškovice na 40 000 Kč/pololetí pro rok 2020.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2020/10/13 bylo schváleno.
*

*

*

12. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Nemocnice TGM Hodonín
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční podporu a Darovací smlouvu mezi Nemocnicí TGM
Hodonín, p.o. zastoupenou Ing. Antonínem Tesaříkem a Obcí Ratíškovice, U Radnice 1300,
Ratíškovice na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce ve prospěch veřejné sbírky
s názvem „Obměna zdravotnické techniky“ na financování plicních ventilátorů a
anesteziologického přístroje. Rada schválila dar ve výši 20 000 Kč a postoupila další možné
navýšení daru zastupitelstvu. Proběhla diskuse o výši příspěvku. Starosta navrhl z důvodu
mimořádné situace dar v celkové výši 100 000 Kč tj. navýšení o 80 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje v souvislosti s mimořádnou situací Darovací
smlouvu mezi Nemocnicí TGM Hodonín, p.o. zastoupenou Ing. Antonínem Tesaříkem a Obcí
Ratíškovice, U Radnice 1300, Ratíškovice na poskytnutí finančního příspěvku 100 000 Kč
z rozpočtu obce ve prospěch veřejné sbírky s názvem“ Obměna zdravotnické techniky“.
Hlasování:
Pro/13
Proti/1
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2020/10/14 bylo schváleno.
*

*

*

13. Program rozvoje obce na období 2020-2025
Zastupitelstvo opětovně projednalo upravený návrh Programu rozvoje obce na období 20202025 včetně vypracované strategické části. Program zpracovává MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje Programu rozvoje obce Ratíškovice na období
2020-2025.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2020/10/15 bylo schváleno.
*

*

*

14. Zařazení území obce do území působnosti MAS Kyjovské Slovácko
v pohybu z.s., pro programové období EU 2021 - 2027
Stránka 6 (celkem 8)

Zápis Zastupitelstva obce Ratíškovice ze dne 4.5.2020

Zastupitelstvo projednalo nové programové období 2021 – 2027 pro financování z fondů
Evropské Unie. Aby MAS Kyjovské Slovácko v pohybu mohla finančně podporovat území
Kyjovského Slovácka i v blížícím se období, obec může pro příslušné období (2021-2027)
schválit zařazení území obce do území působnosti pouze jedné MAS. Území působnosti MAS
se nesmí překrývat. Schválením zařazení území obce do území MAS nevznikají obci žádné
finanční závazky vůči MAS.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje zařazení území obce do území působnosti MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., pro programové období EU 2021 - 2027.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2020/10/16 bylo schváleno.
*

*

*

15. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Starosta seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým patřením č. 2/2020 (viz příloha č. 3), na
základě aktuálních skutečností a navrhovaných změn v příjmových a výdajových položkách.
Příjmy
+ 5 631 100 Kč
+ 5 631 100 Kč
Výdaje
Financování
0 Kč bez vlivu na běžný účet
Celkové příjmy po změně 79 956 800 Kč + financování příjmů 16 915 100 Kč = 96 871 900 Kč
Celkové výdaje po změně: 91 871 900 Kč + financování výdajů 5 000 000 Kč = 96 871 900 Kč
Starosta se dotázal přítomných, zda má někdo dotaz k rozpočtovému opatření č. 2/2020.
Nebyly vzneseny žádné dotazy a starosta vyzval zastupitele k hlasování.
18:20 hod. přišel člen zastupitelstva Václav Koplík.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 (viz příloha č. 3).
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/1
Usnesení č. ZO-2020/10/17 bylo schváleno.
*

*

*

16. Různé
a) Realizační tým k oslavám 880 let založení obce
Starosta informoval o zřízení pracovní skupiny k organizaci oslav 880 let od 1. písemné zmínky
o obci, které se bude konat v roce 2021 ve složení: členové rady, Mgr. Jana Koplíková a
Jaroslava Kundratová. Dále se mohou do pracovní skupiny zapojit členové zastupitelstva. 1.
jednání skupiny bylo plánováno na měsíc duben. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu se
nekonalo. Náhradní termín jednání bude v květnu 2020.

b) Nouzový stav – SARS 19
Starosta informoval o opatřeních v obci po dobu nouzového stavu. Situací se zabývala a
rozhodovala o opatřeních rada na svých jednáních. Také šestkrát zasedal krizový štáb obce,
který řešil konkrétní úkoly spojené s nouzovým stavem v obci.
Ředitel ZŠ informoval o opatřeních v ZŠ a hlavně o chystaném návratu žáků 1. stupně a deváté
třídy do školy v květnu. Předpokládá se také zahájení výuky v mateřských školkách.
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Ředitelka Osvětové besedy Ratíškovice informovala o zrušených kulturních akcích a možných
náhradních termínech u některých z nich. Divadlo je z květnového termínu přeloženo na 1. 10.
2020. Je zrušeno i červencové vystoupení kapely Jelen a Mezinárodní festival dechových hudeb
12. 7. 2020 bez náhradního termínu. Pokud bude povoleno shromáždění do 300 osob, bude se
konat rozloučení obce a dechovek s panem Kotáskem – červenec 2020.
c) Územní plán – změna č. 3
Starosta informoval zastupitele o probíhající závěrečné etapě projednávání Změny č. 3 ÚP obce
Ratíškovice. Zastupitelstvo bude Změnu č. 3 schvalovat na mimořádném zasedání ZO nebo na
řádném zasedání na konci června
*

*

*

17. Závěr
V 19:00 hod. starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva.
*

*

*

Zápis byl vyhotoven dne: 5.5.2020
Zapisovatelka: Jarmila Šaňková
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