Zápis Zastupitelstva obce Ratíškovice ze dne 15.2.2021

Obec Ratíškovice
Zastupitelstvo obce Ratíškovice

Zápis č. 15
ze zasedání Zastupitelstva Obce Ratíškovice,
konaného dne 15.února 2021, v 17:00 hodin
Přítomni:

14 členů ZO (dle přiložené prezenční listiny):
Ing. Jiří Hubáček, Ing. Bc. Anna Hubáčková, Ing. Martin Šupálek, Vojtěch Koten
PhDr. Radim Šťastný, Jiří Šupálek, Ing. Josef Uhlík, Bc. Filip Kundrata, Václav
Koplík, Mgr. Jana Koplíková, PhDr. Mgr. Bc. Josef Hanák, Anna Foltýnová, DiS,
Vladimíra Motlová, MUDr. Pavel Kopeček, Ing. Bc Anna Hubáčková, Ing.
Lubomír Motl

Omluveni: 0

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 5.2.2021 do 15.2.2021. Současně byla zveřejněna i na elektronické úřední
desce a v kabelové televizi.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 14
členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starosta určil paní Jarmilu Šaňkovou zapisovatelkou jednání.
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu č. 15 Annu Foltýnovou, DiS a Ing. Martina Šupálka. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje jako ověřovatele zápisu č. 15 Annu Foltýnovou, DiS
a Ing. Martina Šupálka.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2021/15/1 bylo schváleno.
K jednání zastupitelstva se dostavil Vojtěch Koten.
K programu nebyly vzneseny připomínky a zastupitelé přistoupili k hlasování o návrhu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje následující program 15. zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
2. Zpráva z finančního výboru
3. Zpráva z kontrolního výboru
4. Zpráva z rady obce
5. Majetkoprávní záměr-střelnice
6. Aktualizace přílohy č.1 ke smlouvě o výpůjčce (ZŠ a MŠ Ratíškovice)
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7. Cena vody v lokalitě Slavín
8. Rozpočtové opatření č.1/2021
9. Různé - Smuteční síň
Ordinace praktického lékaře na DPS
Obecní byt - zdravotní středisko, ul. Dědina č. 710
Oslavy 880 let - koncert
Hlasování:
Pro/15
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2021/15/2 bylo schváleno.

*

*

*

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 rozpočtovým opatřením
č.1/2021 a možnou úpravou příjmů z daní v rozpočtu. Při tvorbě rozpočtu v listopadu roku 2020
byly prognózy MF pesimistické. V současné době jsou odhady na straně příjmů z RUD pro obec
o cca 6 mil. Kč vyšší. Příjmy budou navýšeny v některém z dalších rozpočtových opatření.
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/15
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2021/15/3 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 od
posledního zasedání sešel dvakrát. Provedl kontrolu zápisů rad 54 – 60wq. 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/15
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2021/15/4 bylo schváleno.
*

*

*

4. Zpráva z rady obce
Místostarosta PhDr. Radim Šťastný seznámil zastupitele s jednáním Rady Obce Ratíškovice od
posledního zasedání zastupitelstva. Jedná se o radu č. 57 až 61. Starosta se dotázal, zda jsou nějaké
připomínky k činnosti rady obce. Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno
k hlasování.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí informace z jednání Rady Obce Ratíškovice
bez připomínek.
Hlasování:
Pro/15
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2021/15/5 bylo schváleno.

*

*

*

5. Majetkoprávní záměr-střelnice
Zastupitelstvo projednalo nabídku likvidátora tj JUDr. Vítězslava Krabičky k odkupu přístřešku
pro střelce a oplocení areálu střelnice na části pozemku parc.č.3520/1. V rámci pobočného spolku
AVZO Ratíškovice – střelecký klub je povinností likvidátora v rámci likvidace provést
majetkoprávní vypořádání. Nejdříve likvidátor nabízí tyto movité věci obci k prodeji. S ohledem
na stav nemovitosti a s ohledem na náklady likvidace spolku navrhuje odprodat výše uvedené věci
za částku 10 000 Kč. Nabídka platí do 31.3.2021. Pokud ji obec nevyužije, žádá likvidátor o
oznámení této skutečnosti, aby realizoval prodej jiným subjektům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje odkup malorážkové střelnice- přístřešku pro střelce
a oplocení areálu střelnice na části pozemku parc.č. 3520/1 ve vlastnictví Obce Ratíškovice, za
cenu 10 000 Kč od AVZO Ratíškovice - Střelecký klub v likvidaci, IČ: 64438287, se sídlem
Vrbky 721, 696 02 Ratíškovice likvidátora JUDr. Vítězslava Krabičky.
Hlasování:
Pro/15
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2021/15/6 bylo schváleno.

*

*

*

6. Aktualizace přílohy č.1 ke smlouvě o výpůjčce
Zastupitelé se seznámili s aktualizací přílohy č.1ke Smlouvě o výpůjčce se Základní a
mateřskou školou Ratíškovice. Předmětem je revize pozemků, které ZŠ využívá.
Aktualizace přílohy č. 1 – v celkové aktualizované částce 898 297,17 Kč
- doplnění pozemků parc.č. 57/1; 57/2; 57/3; 57/4; 57/5
- budova ZŠ Přístavba dílen - dotace z MMR - zvýšení ceny
- ZŠ-nákup tabulí (12 ks).
Aktualizace přílohy č. 1 – vyřazení:
- rozhlasová ústředna
- MŠ I-herní prvek proutěný mravenec
- MŠ II-herní prvek loď trosečník, vrbová sestava
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje aktualizaci přílohy č.1ke Smlouvě o výpůjčce pro
Základní a mateřskou školu Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/15
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2021/15/7 bylo schváleno.

*

*

*

7. 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 2021. Obec jako vlastník
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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 2021 účtuje Vak Hodonín
cenu 32.94 Kč za m3. Pro vyúčtování spotřeby vody za rok 2021 rada navrhuje cenu dle VaK
Hodonín 32,94 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje cenu vodného pro vodovod Slavín pro rok 2021 ve
výši 32,94 Kč/m3 bez DPH.
Hlasování:
Pro/15
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2021/15/8 bylo schváleno.

*

*

*

8. Rozpočtové opatření č.1/2021
Starosta zahájil projednání bodu č. 8 a předal slovo Ing. Lubomíru Motlovi, předsedovi
finančního výboru, který seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým patřením č.1/2021 (viz
příloha č. 2), na základě aktuálních skutečností a navrhovaných změn v příjmových a
výdajových položkách. Na straně příjmů se jedná o vrácení nevyčerpaných provozních dotací za
rok 2020 od FK a SK Baník Ratíškovice, na straně výdajů je rozpočtován odvod DPH za
4Q/2020 dle skutečně podaného daňového přiznání.
Příjmy
+ 98 000 Kč
Výdaje
+ 98 000 Kč
Financování
0 Kč - bez vlivu na běžný účet
Celkové příjmy po změně : 58 570 200 Kč + financování příjmů 54 479 600 = 113 049 800 Kč
Celkové výdaje po změně : 110 049 800 Kč + financování výdajů 3 000 000 Kč = 113 049 800
Kč
Starosta se dotázal přítomných, zda má někdo připomínky k rozpočtovému opatření č.1/2021.
Nebyly vzneseny žádné dotazy a starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021.
Hlasování:
Pro/15
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2021/15/9 bylo schváleno.

*

*

*

9. Různé
a) Smuteční síň
Místostarosta seznámil zastupitele s fotodokumentací nově vybudované smuteční síně
v Tvrdonicích a informoval o ceně a řešení. Dále navrhl postup u modernizace smuteční síně
v Ratíškovicích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice souhlasí s oslovením tří projekčních kanceláří na zpracování
interiéru a exteriéru smuteční síně v Ratíškovicích.
Hlasování:
Pro/15
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2021/15/10 bylo schváleno.

b) Ordinace praktického lékaře na DPS
Starosta seznámil zastupitele se stížnostmi žen, které jsou evidovány u praktického lékaře MUDr.
Pavla Neničky na DPS. Dle jejich vyjádření Dr. Nenička požaduje přeregistrování na vybrané tři
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pojišťovny a dále podmiňuje setrvání pacientky v jeho péči i s gynekologickou péčí v jeho
ordinaci. Dále starosta informoval o usnesení rady ze dne 1. 2. 2021 a o jednání s MUDr.
Neničkou a G. Procházkovou, zdravotní sestrou v ordinaci dne 5. 2. 2021.
Starosta konzultoval stížnosti s Českou lékařskou komorou. Dle jejího vyjádření praktický lékař
může provádět jen praxi, na kterou je atestován a má licenci z krajského úřadu.
Dále informoval o telefonické stížnosti Pojišťovny MV na neetičnost a protiprávní jednání pana
doktora při preferenci některých vybraných pojišťoven.
MUDr. Teplá (Rohatec) upozorňuje na přehlašování pacientek ve větším počtu do Rohatce a její
omezenou kapacitu.
Projednání bodu byl přítomen MUDr. P. Nenička a paní S. Zedková, porodní asistentka a
spolupracovnice pana doktora.
Po úvodní informaci starosta předal slovo MUDr. Neničkovi, který představil svůj pohled na
fungování jeho ordinace a poslání praktického a rodinného lékaře.
Poté proběhla diskuse, ve které se zastupitelé dotazovali pana doktora na jeho stanovisko ke
stížnostem žen a odhlašování klientů z jeho ordinace. Dále dotazy směřovaly na jeho oprávnění
vykonávat praxi gynekologa.
Dle vyjádření pana doktora je vlastníkem patřičných oprávnění k provozování základních
vyšetření v oboru gynekologie. Toto tvrzení někteří zastupitelé zpochybnili a upozornili na
dodržování zákonů ČR. Na závěr diskuse pan doktor přislíbil, že nebude podmiňovat setrvání
klientek v jeho ordinaci gynekologickým vyšetřením.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice požaduje, aby výkon praktického lékaře v ordinaci na DPS,
kterou vlastní obec, nebyl pro klienty podmiňován i podstoupením speciálního vyšetření.
Hlasování:
Pro/15
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2021/15/11 bylo schváleno.

c) Obecní byt Dědina č.p. 710 - zdravotní středisko
Starosta informoval zastupitele o bytu a ordinaci v budově zdravotního střediska, které jsou od
ledna ve vlastnictví Obce Ratíškovice. Ordinaci bude užívat nadále MUDr. Proksová po dobu
neurčitou, za podmínek určených kupní smlouvou. Byt bude obec pronajímat na dobu určitou (1
rok) po dokončení oprav v bytě a výměně oken (předpoklad - 1. 4. 2021).

d) Stížnost pana M. Kopla
Starosta dal slovo panu M. Koplovi, přítomnému na zastupitelstvu, který o možnost vystoupení
požádal před zahájením jednání. Pan Kopl vznesl připomínku a stížnost, která se týká jeho
zemědělského pozemku (sad) v lokalitě Díly a jeho sporu se sousedy. Spor se vleče již několik
let. Po opakujícím se vjíždění souseda na jeho pozemek traktorem a ořezání větví jeho stromů
sousedem, se rozhodl postavit oplocení. Po vyřízení stavebního povolení na oplocení podala obec
odvolání na MěÚ Hodonín, obecný stavební úřad dne 16.9.2020. Dle vyjádření pana Kopla je
vybudování oplocení jen obranou proti protiprávnímu jednání sousedů a obec toto jednání
podporuje.
Starosta se vyjádřil k odvolání na stavební povolení stavby oplocení na zemědělském pozemku
pana Kopla v lokalitě Díly. Odvolání proti Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby ze dne
17.8.2020 vydané MěÚ Hodonín, obecným stavebním úřadem bylo projednáno v radě obce. Dle
názoru starosty, radních i stavební komise není možné v dané lokalitě stavět oplocení. Svoje
tvrzení opírají o platný Územní plán obce a jeho regulativy v lokalitě Díly.

e) Oslavy 880 let – koncert a vstupné
Starosta seznámil přítomné o jednání rady dne 18. 1. 2021, kde rada určila interprety pro koncert
v rámci oslav 880. výročí obce a termín koncertu - 4. 7. 2021. Rada určila interprety Čechomor,
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Koler, XINDL X a Centrace. Rozhodnutí rady vycházelo z požadavků mladších i těch starších
zastupitelů. Koncert se bude konat na 3. travnatém hřišti. Hlasování nebylo jednotné a proběhla
další diskuse radních i v následujících dnech, týkající se velké finanční a organizační náročnosti
koncertu. Předpokládané náklady na honorář kapel činí 600 000 Kč bez DPH. Další náklady
spojené s koncertem činí cca 400 000 Kč, celkově koncert vyjde minimálně na 1 000 000 Kč bez
DPH.

V průběhu projednávání oslav obce se omluvila a odešla členka zastupitelstva Ing. Bc. Anna Hubáčková.
K danému tématu proběhla diskuse. Vyjádřili se zastupitelé, kteří podávali návrhy na interprety –
Radim Šťastný, Jana Koplíková, Martin Šupálek. Jana Koplíková seznámila zastupitele
s požadavky kapel, které již zaslaly návrhy smluv (Čechomor, David Koller). Diskutující
navrhovali snížit počet kapel na koncertě. PhDr. Radim Šťastný podal návrh na usnesení zrušit
koncert z důvodu vysokých nákladů. Ing. Josef Uhlík a následně PhDr. Josef Hanák podali návrh
na konání koncertu s interprety-David Koller, XINDL X, Centrace. Jako první proběhlo hlasování
o druhém návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice souhlasí skonáním koncertu v rámci oslav 880. Výročí od 1.
písemné zmínky o obci. Na koncertě vystoupí David Koller, XINDL X a Centrace.
Hlasování:
Pro/11
Proti/1
Zdrželi se/2
Usnesení č.ZO-2021/15/12 bylo schváleno.
Dále starosta otevřel diskusi o výši vstupného na koncert. Starosta navrhl vstupné ve výši 400 Kč
v předprodeji a 450 Kč na místě. Martin Šupálek podal protinávrh, a to vstupné ve výši 350 Kč
v předprodeji a 400 Kč na místě. Uvedené ceny vstupenek jsou včetně DPH. Jako první proběhlo
hlasování o druhém návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice souhlasí se vstupným 350 Kč v předprodeji 400 Kč na místě
Hlasování:
Pro/10
Proti/3
Zdrželi se/1
Usnesení č.ZO-2021/15/13 bylo schváleno.

*

*

*

10. Závěr
V 20:20 hod. starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva.

*

*

*

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 2. 2021

Zapisovatelka: Jarmila Šaňková
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