Zápis Zastupitelstva obce Ratíškovice ze dne 16.9.2020

Obec Ratíškovice
Zastupitelstvo obce Ratíškovice
Zápis č. 12
ze zasedání Zastupitelstva Obce Ratíškovice,
konaného dne 16. září 2020 v 17:00 hodin
Přítomni: 14 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,
Václav Koplík, Mgr. Jana Koplíková, PhDr. Mgr. Bc. Josef Hanák, Ing. Vladimíra
Motlová, Anna Foltýnová, DiS.
Omluveni:

MUDr. Pavel Kopeček

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 8.9. 2020 do 16.9. 2020. Současně bylo oznámení zveřejněno i na
elektronické úřední desce a v kabelové televizi.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno …
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. 12 pana Vojtěcha Kotena a Ing. Vladimíru Motlovou. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje jako ověřovatele zápisu č. 12 pana Vojtěcha Kotena
a Ing. Vladimíru Motlovou.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/1
Usnesení č. ZO-2020/12/1 bylo schváleno.
Následně byli zastupitelé seznámeni s návrhem programu a přistoupili k hlasování o návrhu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje následující program 12. zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
2. Zpráva z finančního výboru
3. Zpráva z kontrolního výboru
4. Zpráva z rady obce
5. Bytový dům Ulička 1435 (výběrové řízení, úvěr, dotace)
6. Smlouva o právu provést stavbu k pozemku parc.č.1539/1-chodníky v ul. Cihlářská
7. Majetkoprávní záměry
- nákup bytu a ordinace MUDr. Proksové
- nákup lesních pozemků v k.ú. Ratíškovice
8. Udělení postříbřené pamětní medaile obce Ratíškovice
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9. Rozpočtové opatření č.4/2020
10. Různé
11. Závěr
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Usnesení č. ZO-2020/12/2 bylo schváleno.

Zdrželi se/0

2. Zpráva z finančního výboru
Starosta zahájil projednání bodu č. 2 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. 4/2020. Dále projednal žádost C+M spolku o dotaci, hospodaření příspěvkových organizací
obce, možné krácení dotací na rok 2020 a plán kontrol příspěvkových organizací. Starosta se
dotázal, zda jsou nějaké připomínky 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-2020/12/3 bylo schváleno.
*

*

*

3. Zpráva z kontrolního výboru
Starosta zahájil projednání bodu č. 3 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 č. 11 a rady č. 45-49 Ze strany členů kontrolního výboru
nebyly vzneseny k zápisům rad a zastupitelstva připomínky. Starosta se dotázal, zda jsou nějaké
dotazy a 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/14
Proti/0
Zdrželi se/1
Usnesení č. ZO-2020/12/4 bylo schváleno.
*

*

*

4. Zpráva z rady obce
Místostarosta PhDr. Radim Šťastný seznámil zastupitele s jednáním Rady Obce Ratíškovice od
posledního zasedání zastupitelstva. 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-2020/12/5 bylo schváleno.
*

*

*
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5. Výběrové řízení „Bytový dům Ulička 1435, Ratíškovice“
Zastupitelstvo projednalo výběr dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané
v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na
„Bytový dům Ulička 1435, Ratíškovice“. V rámci druhého kola předložili cenové nabídky tyto
firmy:
OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
602 00 Brno

47.601.641,59 Kč bez
DPH

54.999.853,88 Kč s DPH

METROSTAV a.s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8

49.940.544,72 Kč bez
DPH

57.637.299,46 Kč s DPH

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 109
695 01 Hodonín

46.982.293,66 Kč bez
DPH

54.213.858,07 Kč s DPH

HRUŠECKÁ STAVEBNÍ spol.
s r.o.
U Zbrojnice 588
691 56 Hrušky

50.498.621,86 Kč bez
DPH

58.333.671,74 Kč s DPH

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice na základě doporučení hodnotící komise v rámci zadávacího
řízení veřejné zakázky s názvem „Bytový dům Ulička 1435, Ratíškovice“ rozhoduje o výběru
vybraného dodavatele, kterým je společnost STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. se sídlem ul.
Měšťanská 109, 695 01 Hodonín, vybraný účastník splnil veškeré požadavky stanovené
zákonem č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek případně zadavatelem v zadávacích
podmínkách a současně předložil nejnižší nabídkovou cenu, která byla jediným hodnotícím
kritériem a současně schvaluje uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem v souladu s vítěznou
nabídkou.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/12/6 bylo schváleno.
*

*

*

6. Smlouva o právu provést stavbu k pozemku parc. č. 1539/1-chodníky v ul.
Cihlářská
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice projednalo návrh smlouvy o právu provést stavbu k pozemku p.
č. 1539/1, k. ú. Ratíškovice. Obec plánuje na částech výše uvedeného pozemku realizovat stavbu
„Ratíškovice, doplnění chodníků v obci“. Stavbou bude dotčena silnice č. III/4258 RatíškoviceRohatec, kde je vlastníkem JMK.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje smlouvu o právu provést stavbu k pozemku p.
č. 1539/1 mezi Jihomoravským krajem, sídlem Žerotínovo nám. 3, Brno a Obcí Ratíškovice
sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2020/12/7 bylo schváleno.
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*

*

*

7. Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce
Zastupitelé byli seznámeni se Smlouvou č. 1-2020 na dočasnou účelovou finanční výpomoc ve
výši 480 000 Kč mezi Obcí Ratíškovice a ZŠ a MŠ Ratíškovice za účelem předfinancování
mimořádné dotace pro základní školu z MŠMT ČR. Po obdržení dotace v měsíci listopadu
základní škola půjčenou částku obci vrátí.
Návrh usnesení :
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schválilo Smlouvu č.1-2020 o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu obce ve výši 480 000 Kč mezi Základní školou a Mateřskou školou
Ratíškovice, sídlem Vítězná 701, Ratíškovice a Obcí Ratíškovice, sídlem U Radnice 1300,
Ratíškovice, za účelem předfinancování dotace z MŠMT.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2020/12/8 bylo schváleno.
*

*

*

8. Majetkoprávní záměry
a) Zastupitelé projednali nákup bytu a ordinace MUDr. Proksové, která nemovitosti obci nabídla
k odkupu. Cena nemovitostí vychází ze znaleckých posudků Ing. Františka Slabáka, Kyjov č. 2293-66/20
a 2292-65/20, zpracované dne 7. 5. 2020. Rada doporučuje nákup nemovitostí.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje koupi jednotky č. 710/1 – jednotka vymezená podle
občanského zákoníku – jiný nebytový prostor, která je vymezena v budově č.p. 710 – objekt k
bydlení, která je součástí pozemku p.č. 409 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 933 m²,
jednotky č. 710/3 – jednotka vymezená podle občanského zákoníku – byt, která je vymezena
v budově č.p. 710 – objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 409 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 933 m² a současně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1314/3654 na
společných částech budovy č.p. 710 – objekt k bydlení, která je součástí pozemku p.č. 409 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 933 m², spoluvlastnického podílu ve výši id. 1314/3654 na
pozemku p.č. 409 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 933 m², a spoluvlastnického podílu ve
výši id. 1314/3654 na pozemku p.č. 410/4 – trvalý travní porost, zemědělský půdní fond o výměře
183 m², vše ležící v k.ú Ratíškovice, obec Ratíškovice od MUDr. Emilie Proksové, XXXXXXX,
XXXXXXXX za cenu dle znaleckých posudků pro určení ceny v místě a čase obvyklé, tj. za
jednotku č. 710/1 ve výši 892 000,- Kč, za jednotku č. 710/3 ve výši 2 052 000,- Kč a za podíl na
pozemcích p.č. 409 a p.č. 410/4 ve výši 208 000,- Kč.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/12/9 bylo schváleno.

*

*

*

b) Zastupitelstvo projednalo nákup lesních pozemků v k.ú. Ratíškovice do vlastnictví obce
Ratíškovice. Cena pozemků byla dohodnuta ve výši, která je vždy o 10% vyšší než cena obvyklá,
stanovená znaleckými posudky vyhotovenými Petrem Pokorákem, Kyjov. Tato cena byla
prodávajícími akceptována, přestože tržní cena pozemků může být i vyšší. Pro obec je však tato
koupě potřebná pro lepší obhospodařování lesních pozemků, které se nachází v předmětné lokalitě
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i v okolí této lokality, a to zejména s ohledem na zajištění lepšího hospodaření s lesními pozemky
a s ohledem ochranu porostů před negativními vlivy, které by mohly tyto porosty poškodit (např.
sucho, škůdci, nevhodné složení porostů apod.) a způsobit tak rozsáhlé škody na majetku Obce.
Tímto se tedy odůvodňuje odchylka od ceny obvyklé.

Příjmení a jméno
XXXXXXX

ulice
XXXXXXX

p.č.
2389/53

výměra v m² obvyklá cena
771
10800

dohodnutá kupní cena
11880

XXXXXXX

XXXXXXX

2389/19

1609

22500

24750

XXXXXXX

XXXXXXX

2389/13, 2401/36

1828

27000

29700

XXXXXXX

XXXXXXX

1164

16300

17930

XXXXXXX

XXXXXXX

2389/28
2196/1, 2196/2,
2379

2165

27100

29810

XXXXXXX

XXXXXXX

1062

14200

15620

XXXXXXX

XXXXXXX

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

1992

30400

33440

XXXXXXX

XXXXXXX

2389/8, 2401/31

1011

13300

14630

XXXXXXX

XXXXXXX

2212, 2362

1981

26800

29480

XXXXXXX

XXXXXXX

1073

15000

16500

XXXXXXX

XXXXXXX

2389/54
2202/1, 2202/2,
2373

2195

30700

33770

XXXXXXX

XXXXXXX

2270

2195

35100

38610

XXXXXXX

XXXXXXX

1903

26600

29260

XXXXXXX

XXXXXXX

2389/68
2224, 2350,
2389/88

3828

59500

65450

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje koupi pozemku parc. č. 2389/53, lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 771 m², zapsaného na listu vlastnictví číslo 2301
pro k.ú. Ratíškovice a obec Ratíškovice, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Hodonín od pana XXXXXX, XXXXXX, 696 02 Ratíškovice za cenu
11.880,- Kč, která je vyšší než cena v místě a čase obvyklá.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/12/10 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje koupi pozemku parc. č. 2389/19, lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 1609 m², zapsaného na listu vlastnictví číslo 197
pro k.ú. Ratíškovice a obec Ratíškovice, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Hodonín od paní XXXXXX, bytem XXXXXX, 696 02 Ratíškovice, za cenu
24.750,- Kč, která je vyšší než cena v místě a čase obvyklá.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/12/11 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje koupi pozemků parc. č. 2389/13, lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa, o výměře 365 m², a parc. č. 2401/36, lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa, o výměře 1463 m², zapsaných na listu vlastnictví číslo
2338 pro k.ú. Ratíškovice a obec Ratíškovice, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Hodonín od pana XXXXXX, bytem XXXXXX, 696 02 Ratíškovice, za
cenu 29.700,- Kč, která je vyšší než cena v místě a čase obvyklá.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/12/12 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje koupi pozemku parc. č. 2389/28, lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 1164 m², zapsaného na listu vlastnictví číslo 1284
pro k.ú. Ratíškovice a obec Ratíškovice, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Hodonín od pana XXXXXX, bytem XXXXXX, 696 02 Ratíškovice, za
cenu 17.930,- Kč, která je vyšší než cena v místě a čase obvyklá.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/12/13 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje koupi pozemků parc. č. 2196/1, lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa, o výměře 636 m², parc. č. 2196/2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 36 m², parc. č. 2379, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí
lesa, o výměře 1493 m², zapsaných na listu vlastnictví číslo 673 pro k.ú. Ratíškovice a obec
Ratíškovice, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín od
paní XXXXXX, bytem XXXXXX, 696 02 Ratíškovice, za cenu 29.810,- Kč, která je vyšší než
cena v místě a čase obvyklá.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/12/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje koupi pozemků parc. č. 2389/49, lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa, o výměře 899 m², parc. č. 3352/24, lesní pozemek, pozemek
určený k plnění funkcí lesa, o výměře 163 m², zapsaných na listu vlastnictví číslo 935 pro k.ú.
Ratíškovice a obec Ratíškovice, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Hodonín od paní XXXXXX, bytem XXXXXX, 696 02 Ratíškovice, za cenu 15.620,Kč, která je vyšší než cena v místě a čase obvyklá.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/12/15 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje koupi pozemků parc. č. 2205/1, lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa, o výměře 418 m², parc. č. 2370, lesní pozemek, pozemek
určený k plnění funkcí lesa, o výměře 506 m², parc. č. 2389/76, lesní pozemek, pozemek určený
k plnění funkcí lesa, o výměře 1054 m², parc. č. 2205/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 14 m², zapsaných na listu vlastnictví číslo 2324 pro k.ú. Ratíškovice a obec Ratíškovice,
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín od paní
XXXXXX, bytem XXXXXX, 696 02 Ratíškovice, za cenu 33.440,- Kč, která je vyšší než cena
v místě a čase obvyklá.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
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Usnesení č. ZO-2020/12/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje koupi pozemků parc. č. 2389/8, lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa, o výměře 118 m², parc. č. 2401/31, lesní pozemek, pozemek
určený k plnění funkcí lesa, o výměře 893 m², zapsaných na listu vlastnictví číslo 628 pro k.ú.
Ratíškovice a obec Ratíškovice, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Hodonín od paní XXXXXX, bytem XXXXXX, 696 02 Ratíškovice, za cenu 14.630,Kč, která je vyšší než cena v místě a čase obvyklá.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/12/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje koupi pozemků parc. č. 2212, lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa, o výměře 1015 m², parc. č. 2362, lesní pozemek, pozemek
určený k plnění funkcí lesa, o výměře 966 m², zapsaných na listu vlastnictví číslo 406 pro k.ú.
Ratíškovice a obec Ratíškovice, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Hodonín od pana XXXXXX, bytem XXXXXX, 696 03 Dubňany za cenu 29.480,- Kč,
která je vyšší než cena v místě a čase obvyklá.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/12/18 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje koupi pozemku parc. č. 2389/54, lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 1073 m², zapsaného na listu vlastnictví číslo 2299
pro k.ú. Ratíškovice a obec Ratíškovice, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Hodonín od paní XXXXXX, bytem XXXXXX, 696 02 Ratíškovice za cenu
16.500,- Kč, která je vyšší než cena v místě a čase obvyklá.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/12/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Obce Ratíškovice schvaluje koupi pozemků parc. č. 2202/1, lesní pozemek, pozemek určený k
plnění funkcí lesa, o výměře 985 m², parc. č. 2202/2, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
výměře 32 m², parc. č. 2373, lesní pozemek, pozemek určený k plnění funkcí lesa, o výměře 1178
m², zapsaných na listu vlastnictví číslo 1875 pro k.ú. Ratíškovice a obec Ratíškovice,
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Hodonín od pana
XXXXXX, bytem XXXXXX, 696 02 Ratíškovice za cenu 33.770,- Kč, která je vyšší než cena
v místě a čase obvyklá.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/12/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje koupi pozemku parc. č. 2270, lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 2195 m², zapsaného na listu vlastnictví číslo 2426
pro k.ú. Ratíškovice a obec Ratíškovice, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Hodonín od pana XXXXXX, bytem XXXXXX, 696 02 Ratíškovice za
cenu 38.610,- Kč, která je vyšší než cena v místě a čase obvyklá.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/12/21 bylo schváleno.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje koupi pozemku parc. č. 2389/68, lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa o výměře 1903 m², zapsaného na listu vlastnictví číslo 2462
pro k.ú. Ratíškovice a obec Ratíškovice, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj,
katastrální pracoviště Hodonín od paní XXXXXX, bytem XXXXXX, 696 02 Ratíškovice za cenu
29.260,- Kč, která je vyšší než cena v místě a čase obvyklá.
Před hlasováním Ing. Uhlík oznámil podjatost
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/1
Usnesení č. ZO-2020/12/22 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje koupi pozemků parc. č. 2224, lesní pozemek,
pozemek určený k plnění funkcí lesa, o výměře 1381 m², parc. č. 2350, lesní pozemek, pozemek
určený k plnění funkcí lesa, o výměře 580 m², parc. č. 2389/88, lesní pozemek, pozemek určený
k plnění funkcí lesa, o výměře 1867 m², zapsaných na listu vlastnictví číslo 138 pro k.ú.
Ratíškovice a obec Ratíškovice, Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální
pracoviště Hodonín od paní XXXXXX, bytem XXXXXX, 696 02 Ratíškovice za cenu 65.450,Kč, která je vyšší než cena v místě a čase obvyklá.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/12/23 bylo schváleno.

*

*

*

9. Udělení postříbřené pamětní medaile obce Ratíškovice
Zastupitelstvo projednalo návrh na udělení postříbřené pamětní medaile Václavu Koplíkovi za
dlouholetý přínos v oblasti historie, kultury, mykologie a sportu v obci. Předpokládaný termín
slavnostního předání ocenění je v úterý 3. 11. 2020 po jednání rady obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice rozhodlo o udělení postříbřené pamětní medaile obce
Ratíškovice Václavu Koplíkovi, bytem XXXXXX, XXXXXX za dlouholetý přínos v oblasti
historie, kultury, mykologie a sportu v obci.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/1
Usnesení č.ZO-2020/12/24 bylo schváleno.

*

*

*

10. Rozpočtové opatření č.4/2020
Starosta seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č.4/2020 (viz příloha č. 2), na
základě aktuálních skutečností a navrhovaných změn v příjmových a výdajových položkách.
Příjmy
+ 4 812 800 Kč
Výdaje
+ 2 964 800 Kč
Zvýšení přídělu do fondu rezerv
75 000 Kč
Zvýšení zůstatku na základní běžném účtu
1 773 000 Kč
Celkové zvýšení zůstatku na běžném účtu
1 848 000 Kč
Celkové příjmy po změně: 85 160 900 Kč + financování příjmů 15 128 600 Kč = 100 289 500 Kč
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Celkové výdaje po změně: 95 289 500 Kč + financování výdajů 5 000 000 Kč = 100 289 500 Kč.
Starosta se dotázal přítomných, zda má někdo dotaz k rozpočtovému opatření č.4/2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 (viz příloha č. 2).
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2020/12/25 bylo schváleno.

*

*

*

11. Různé
a) Kulturní akce 2020
Starosta informoval zastupitele o situaci v okrese Hodonín v souvislosti se šířením nemoci
COVID 19. Počet nakažených neustále stoupá a epidemiolog a Krajská hygienická stanice
doporučují omezit společenské a kulturní akce. Rada obce na svém dnešním zasedání odsouhlasila
zrušení kulturních akcí, pořádaných obcí a Osvětovou besedou. Jedná se o akce: slavnostní
otevírání travnatého hřiště 26.9.2020 tradiční krojované hody 9.-11.10.2020, lampionový průvod
27.10.2020, návštěva partnerského města Vouziers 9.-12.11.2020, rockový koncert v rámci
oslavy sametové revoluce 16.11.2020, košt klobás 21.11.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí rozhodnutí rady obce o zrušení kulturních akcí
v měsíci září až listopadu bez připomínek.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/1
Usnesení č.ZO-2020/12/26 bylo schváleno.

b) Oslavy 880 let
Starosta navrhuje v rámci 880 let konání hodů v červencovém termínu, na svátek Cyrila a
Metoděje, kterým je zasvěcen náš kostel. Dále doporučuje oslovit kapely pro koncert v rámci
oslav – Čechomor, Jelen, případně další.

c) Využití pozemků v lokalitě Hliník
Starosta informoval zastupitele o žádosti dlouhodobého pronájmu pozemků v lokalitě Hliník pro
využití vybudování rodinného kempu. Dle platného ÚP Ratíškovice je lokalitu u Hliníka možné
využít k těmto účelům za předpokladu, že bude zpracována zástavbová studie a vyřeší se
dlouhodobý pronájem střelnice, která není v současné době v provozu. Se záměrem musí souhlasit
zastupitelstvo.

d) Dopravní situace v obci – ul. Dědina a Vítězná
Starosta dal slovo panu Petru Ilčíkovi, který bydlí na křižovatce ulic Vítězná a Dědina. Poukázal
na nadměrnou dopravní zátěž v těchto ulicích a to hlavně kamionů. Situace se rok od roku
zhoršuje. Dále se dotázal na situaci kolem budování čtyřproudové silnice ze stávající silnice I.
třídy R 55, která se už začala stavět ve zlínském kraji a v našem okrese ještě není stavební
povolení.
Starosta potvrdil, že doprava na Vítězné a Dědině neustále narůstá a zlepšení situace vyřeší jen
zrekonstruovaná komunikace R 55. V současné době probíhá Změna ÚP Ratíškovice č. 4, v rámci
které obec řeší nové napojení Ratíškovic na budoucí čtyřproudovou silnici.
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e) Kniha Tajemství lesa Doubrava a okolí Ratíškovic zvláště
PhDr. Hanák informoval o vydání knihy „Tajemství lesa Doubrava a okolí Ratíškovic zvláště“ v
rámci nadcházejících oslav 880. let od první zmínky obce Ratíškovice. Kniha popisuje krásy a
zajímavosti lesa doubrava v okolí Ratíškovic. Autory knihy jsou PhDr. Hanák a Václav Koplík.
Bylo vydáno 1 000 kusů. Kniha bude v prodeji za 200 Kč/ks.

*

*

*

12. Závěr
V 19:15 hod. starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva.
*

*

*

Zápis byl vyhotoven dne: 17.9.2020
Zapisovatelka: Jarmila Šaňková
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