Zápis Zastupitelstva obce Ratíškovice ze dne 12.12.2019

Obec Ratíškovice
Zastupitelstvo obce Ratíškovice
Zápis č. 8
ze zasedání Zastupitelstva Obce Ratíškovice,
konaného dne 12. prosince 2019, v 16:00 hodin
Přítomni:

Omluveni:

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

1. Zahájení zasedání zastupitelstva, schválení programu a volba ověřovatele
Zasedání Zastupitelstva Obce Ratíškovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 16:00
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 4. 12. 2019 do 12. 12. 2019. Současně byla zveřejněna i na elektronické úřední
desce a v kabelové televizi.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 12
členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), dva zastupitelé přijdou později
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starosta určil paní Jarmilu Šaňkovou zapisovatelkou jednání.
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu č. 8 Václav Koplík a Ing. Martina Šupálka. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje jako ověřovatele zápisu č.8 pana Václava Koplíka a
Ing. Martina Šupálka.
Hlasování:
Pro/10
Proti/0
Zdrželi se/2
Usnesení č.ZO-2019/8/1 bylo schváleno.
Starosta seznámil zastupitele s programem navrhl doplnit program o bod 16 před bodem Různé Schválení podání žádosti o dotaci – ZŠ Ratíškovice -podpora výuky tělovýchovy. Zastupitelé
byli seznámeni s doplněným programem a přistoupili k hlasování o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje následující program 8. zasedání zastupitelstva:
Rada projednala program 8. zasedání ZO dne 12.12.2019:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
2. Zpráva z finančního výboru
3. Zpráva z kontrolního výboru
4. Zpráva z rady obce
5. Majetkoprávní záměry:
a) Směna pozemků Obec Ratíškovice - Ing. Gajdíková Jitka
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b) Směna pozemků Obec Ratíškovice - Mgr. Gajdíková Markéta
c) Nákup pozemku T Group
d) Prodej pozemků zahrádky Družstevní
6. Obecně závazné vyhlášky:
a) 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
b) 3/2019 o místních poplatcích
7. Zpráva o činnosti SDH
8. Rozpočtové opatření č.6/2019 – mimořádné splacení úvěru
9. Pověření rady k projednání rozpočtového opatření 7/2019
10. Rozpočet schválený na rok 2019 - očekávaná skutečnost k 31.12.2019
11. Návrh rozpočtu obce 2020
12. Střednědobý výhled 2021-2023
13. Veřejnoprávní smlouvy – dotace obce (17 smluv)
14. Strategie rozvoje obce Ratíškovice 2019 – 2024
15. Zrušení předkupního práva pro Obec Ratíškovice
16. Schválení podání žádosti o dotaci – ZŠ Ratíškovice -podpora výuky tělovýchovy
17. Různé:
a) Termíny ZO 2019
b) Informace o ordinaci lékaře
c) Územní plán – změny
d) Hlídání přechodů
e) Silvestr 2019
f) Kulturní akce na rok 2020
g) Společenský ples
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/2 bylo schváleno.

2. Zpráva z finančního výboru
Starosta zahájil projednání bodu č. 2 a předal slovo Mgr. Janě Koplíkové, člence finančního
výboru, která informovala zastupitele o jednání Finančního výboru Obce Ratíškovice od
posledního zasedání zastupitelstva. Finanční výbor se zabýval především změnou rozpočtu
č.6/2019, přípravou rozpočtu roku 2020 a střednědobým rozpočtovým výhledem na rok 20212023. 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/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/3 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 a rady. Starosta se dotázal, zda jsou nějaké připomínky
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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/11
Proti/0
Zdrželi se/1
Usnesení č.ZO-2019/8/4 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/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/5 bylo schváleno.

*

*

*

5. Majetkoprávní záměry
a) Směna pozemků Obec Ratíškovice - XXXXXXXXX
Zastupitelstvo projednalo směnu pozemků v k.ú. Ratíškovice, mezi Obcí Ratíškovice a
XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice. Majetkoprávní záměr směny byl zveřejněn od
22.11.2019 do 8.12.2019, cena pozemků byla stanovena znaleckým posudkem zpracovaným Ing.
Kudrem.
Pozemky ve vlastnictví Obce Ratíškovice:
- p.č. 2593/48 o vým. 1503 m2
- p.č. 2593/49 o vým 1483 m2
- p.č. 2633/39 o vým. 1418 m2,
tj. pozemky o celkové výměře 4404 m2.
Cena pozemků přecházejících do vlastnictví paní XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice,
která byla sjednána ve výši v místě a čase obvyklé, stanovené dle znaleckého posudku, činí
celkem 50.350,- Kč.
Pozemky ve vlastnictví paní XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice:
- p.č. 2455/15 o vým. 648 m2
- p.č. 2454/32 o vým. 930 m2
- p.č. 2442/102 o vým. 1629 m2
- p.č. 2442/103 o vým. 279 m2
- p.č. 2447/28 o vým.
39 m2
- p.č. 2454/63 o vým. 555 m2
- p.č. 2447/59 o vým.
19 m2
- p.č. 2442/72 o vým.
91 m2,
tj. pozemky o celkové výměře 4190 m2.
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Cena pozemků přecházejících do vlastnictví obce, která byla sjednána ve výši v místě a čase
obvyklé, stanovené dle znaleckého posudku, činí celkem 42.840,- Kč.
Doplatek rozdílu mezi cenami směňovaných pozemků ve výši 7.510,- Kč uhradí XXXXXXXX
před podpisem směnné smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje směnu pozemků v k.ú. Ratíškovice, mezi Obcí
Ratíškovice a paní XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice.
Pozemky ve vlastnictví Obce Ratíškovice:
- p.č. 2593/48 o vým. 1503 m2
- p.č. 2593/49 o vým 1483 m2
- p.č. 2633/39 o vým. 1418 m2,
tj. pozemky o celkové výměře 4404 m2.
Cena pozemků přecházejících do vlastnictví paní XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice,
která byla sjednána ve výši v místě a čase obvyklé, stanovené dle znaleckého posudku, činí
celkem 50.350,- Kč.
Pozemky ve vlastnictví paní XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice:
- p.č. 2455/15 o vým. 648 m2
- p.č. 2454/32 o vým. 930 m2
- p.č. 2442/102 o vým. 1629 m2
- p.č. 2442/103 o vým. 279 m2
- p.č. 2447/28 o vým.
39 m2
- p.č. 2454/63 o vým. 555 m2
- p.č. 2447/59 o vým.
19 m2
- p.č. 2442/72 o vým.
91 m2,
2
tj. pozemky o celkové výměře 4190 m .
Cena pozemků přecházejících do vlastnictví obce, která byla sjednána ve výši v místě a čase
obvyklé, stanovené dle znaleckého posudku, činí celkem 42.840,- Kč.
Doplatek rozdílu mezi cenami směňovaných pozemků ve výši 7.510,- Kč uhradí XXXXXXXX
před podpisem směnné smlouvy.
Smluvní strany uhradí své náklady na vyhotovení ocenění pozemků v jejich vlastnictví. Náklady
na sepsání smlouvy budou zaplaceny smluvními stranami rovným dílem tak, že tyto náklady
uhradí obec a XXXXXXXX uhradí obci polovinu těchto nákladů. Správní poplatek za podání
návrhu na vklad uhradí XXXXXXXX.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2019/8/6 bylo schváleno.
16:20 hod. se dostavila členka zastupitelstva Anna Foltýnová.

b) Směna pozemků Obec Ratíškovice - XXXXXXXX
Zastupitelstvo projednalo směnu pozemků v k.ú. Ratíškovice, mezi Obcí Ratíškovice a
XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice. Majetkoprávní záměr směny byl zveřejněn od
22.11.2019 do 8.12.2019, cena pozemků byla stanovena znaleckým posudkem.
Pozemky ve vlastnictví Obce Ratíškovice:
- p.č. 2796/19 o vým. 1990 m2
- p.č. 2633/117 o vým 3450 m2
- p.č. 2593/46 o vým. 1760 m2
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- p.č. 2593/47 o vým. 3112 m2,
tj. pozemky o celkové výměře 10312 m2.
Cena pozemků přecházejících do vlastnictví XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice, která
byla sjednána ve výši v místě a čase obvyklé, stanovené dle znaleckého posudku, činí celkem
117.870,- Kč.
Pozemky ve vlastnictví XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice:
- p.č. 763/254 o vým.
34 m2
- p.č. 763/255 o vým.
35 m2
- p.č. 1476/17 o vým. 461 m2
- p.č. 1476/18 o vým. 466 m2
- p.č. 1476/69 o vým.
88 m2
- p.č. 1476/70 o vým.
77 m2
- p.č. 2433/17 o vým.
41 m2
- p.č. 2433/16 o vým.
55 m2
- p.č. 1497/125 o vým. 58 m2
- p.č. 1497/126 o vým. 192 m2
- p.č. 2434/55 o vým. 533 m2
- p.č. 2434/56 o vým. 547 m2
- p.č. 2457/23 o vým. 1507 m2
- p.č. 2457/106 o vým. 879 m2
- p.č. 2465/46 o vým. 2674 m2
- p.č. 2467/10 o vým.
43 m2
- p.č. 2469/50 o vým.
45 m2
- p.č. 2470/108 o vým. 2987 m2,
tj. pozemky o celkové výměře 10722 m2.
Cena pozemků přecházejících do vlastnictví obce, která byla sjednána ve výši v místě a čase
obvyklé, stanovené dle znaleckého posudku, činí celkem 239.400,- Kč.
Doplatek rozdílu mezi cenami směňovaných pozemků ve výši 121.530,-Kč uhradí obec po
provedení vkladu vlastnického práva obce k nabývaným pozemkům do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje směnu pozemků v k.ú. Ratíškovice, mezi Obcí
Ratíškovice a XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice.
Pozemky ve vlastnictví Obce Ratíškovice:
- p.č. 2796/19 o vým. 1990 m2
- p.č. 2633/117 o vým 3450 m2
- p.č. 2593/46 o vým. 1760 m2
- p.č. 2593/47 o vým. 3112 m2,
tj. pozemky o celkové výměře 10312 m2.
Cena pozemků přecházejících do vlastnictví XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice, která
byla sjednána ve výši v místě a čase obvyklé, stanovené dle znaleckého posudku, činí celkem
117.870,- Kč.
Pozemky ve vlastnictví XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice:
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- p.č. 763/254 o vým.
34 m2
- p.č. 763/255 o vým.
35 m2
- p.č. 1476/17 o vým. 461 m2
- p.č. 1476/18 o vým. 466 m2
- p.č. 1476/69 o vým.
88 m2
- p.č. 1476/70 o vým.
77 m2
- p.č. 2433/17 o vým.
41 m2
- p.č. 2433/16 o vým.
55 m2
- p.č. 1497/125 o vým. 58 m2
- p.č. 1497/126 o vým. 192 m2
- p.č. 2434/55 o vým. 533 m2
- p.č. 2434/56 o vým. 547 m2
- p.č. 2457/23 o vým. 1507 m2
- p.č. 2457/106 o vým. 879 m2
- p.č. 2465/46 o vým. 2674 m2
- p.č. 2467/10 o vým.
43 m2
- p.č. 2469/50 o vým.
45 m2
- p.č. 2470/108 o vým. 2987 m2,
tj. pozemky o celkové výměře 10722 m2.
Cena pozemků přecházejících do vlastnictví obce, která byla sjednána ve výši v místě a čase
obvyklé, stanovené dle znaleckého posudku, činí celkem 239.400,- Kč.
Doplatek rozdílu mezi cenami směňovaných pozemků ve výši 121.530,- Kč uhradí obec po
provedení vkladu vlastnického práva obce k nabývaným pozemkům do katastru nemovitostí.
Smluvní strany uhradí své náklady na vyhotovení ocenění pozemků v jejich vlastnictví. Náklady
na sepsání smlouvy budou zaplaceny smluvními stranami rovným dílem tak, že tyto náklady
uhradí obec a XXXXXXXX uhradí obci polovinu těchto nákladů. Správní poplatek za podání
návrhu na vklad uhradí XXXXXXXX.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Usnesení č. ZO-2019/8/7 bylo schváleno.

Zdrželi se/0

c) Nákup pozemku T Group
Zastupitelstvo obce projednalo nákup pozemku od spol. TOMÁŠ group spol. s r.o. v k.ú.
Ratíškovice, p.č. 3985 o vým. 37 m2.
Sjednaná cena pozemku která je rovna ceně v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem
činí 4.500,- Kč.
Prodávající: TOMÁŠ group spol. s r.o., Baťovka 502, Ratíškovice.
kupující: Obec Ratíškovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje návrh kupní smlouvy a nákup pozemku v kat. území
Ratíškovice za cenu, která je rovna ceně v místě a čase obvyklé dle znaleckého posudku:
p.č. 3985 o vým. 37 m2.
Cena 4.500,- Kč.
Prodávající: TOMÁŠ group spol. s r.o., Baťovka 502, Ratíškovice.
Kupující: Obec Ratíškovice.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
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Usnesení č.ZO-2019/8/8 bylo schváleno.

d) Prodej pozemků zahrádky Družstevní
Zastupitelstvo projednalo prodej pozemků v k.ú. Ratíškovice, za zahradami rodinných domů v ul.
Družstevní, které byly odděleny geometrickým plánem č. 2245-1290/2019. Majetkoprávní zájem
byl vyvěšen od 26.11.2019 do 12.12.2019. Žádost o prodej pozemku podali
- manželé XXXXXXXX, Ratíškovice
- XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice,
XXXXXXXX, Ratíškovice
- manželé XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice
- XXXXXXXX, Ratíškovice
- žádost nepodala paní XXXXXXXX, Ratíškovice XXXXXXXX
- p.č. 1497/94 o vým. 89 m2,
Sjednaná cena pozemku, která je rovna ceně v místě a čase obvyklé určené znaleckým
posudkem činí 17.100,- Kč.
Prodávající: Obec Ratíškovice.
Kupující: manželé XXXXXXXX, Ratíškovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje uzavření kupní smlouvy a prodej pozemku v k.ú.
Ratíškovice, odděleného geometrickým plánem č. 2245-1290/2019:
- p.č. 1497/94 o vým. 89 m2,
Sjednaná cena pozemku, která je rovna ceně v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem
činí 17.100,- Kč.
Prodávající: Obec Ratíškovice.
Kupující: manželé XXXXXXXX, Ratíškovice.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2019/8/9 bylo schváleno.
- p.č. 1497/118 o vým. 57 m2,
Sjednaná cena pozemku která je rovna ceně v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem
činí 10.952,- Kč.
Prodávající: Obec Ratíškovice.
Kupující se dohodli na podílovém vlastnictví, a to takto: podíl id. 1/2 XXXXXXXX, Ratíškovice,
podíl id. 1/4 XXXXXXXX, XXXXXXXX, Ratíškovice, podíl id. 1/4 XXXXXXXX, Ratíškovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje uzavření kupní smlouvy a prodej pozemku v k.ú.
Ratíškovice, odděleného geometrickým plánem č. 2245-1290/2019:
- p.č. 1497/118 o vým. 57 m2,
Sjednaná cena pozemku která je rovna ceně v místě a čase obvyklé určené znaleckým
posudkem činí 10.952,- Kč.
Prodávající: Obec Ratíškovice.
Kupující: podíl id. 1/2 XXXXXXXX, Ratíškovice, podíl id. 1/4 XXXXXXXX, Ratíškovice, podíl
id. 1/4 XXXXXXXX, Ratíškovice.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2019/8/10 bylo schváleno.
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- p.č. 1497/119 o vým. 88 m2,
Sjednaná cena pozemku která je rovna ceně v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem
činí 16.908,- Kč.
Prodávající: Obec Ratíškovice.
Kupující: manželé XXXXXXXX, Ratíškovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje uzavření kupní smlouvy a prodej pozemku v k.ú.
Ratíškovice, odděleného geometrickým plánem č. 2245-1290/2019:
- p.č. 1497/119 o vým. 88 m2,
Sjednaná cena pozemku která je rovna ceně v místě a čase obvyklé určené znaleckým
posudkem činí 16.908,- Kč.
Prodávající: Obec Ratíškovice.
Kupující: manželé XXXXXXXX, Ratíškovice.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Usnesení č. ZO-2019/8/11 bylo schváleno.

Zdrželi se/0

- p.č. 1497/120 o vým. 117 m2,
Sjednaná cena pozemku která je rovna ceně v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem
činí 22.480,- Kč.
Prodávající: Obec Ratíškovice.
Kupující: XXXXXXXX, Ratíškovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje uzavření kupní smlouvy a prodej pozemku v k.ú.
Ratíškovice, odděleného geometrickým plánem č. 2245-1290/2019:
- p.č. 1497/120 o vým. 117 m2,
Sjednaná cena pozemku která je rovna ceně v místě a čase obvyklé určené znaleckým posudkem
činí 22.480,- Kč.
Prodávající: Obec Ratíškovice.
Kupující: XXXXXXXX, Ratíškovice.
Náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2019/8/12 bylo schváleno.

*

*

*

6. Obecně závazné vyhlášky
a) 2/2019 o místních poplatcích
Starosta seznámil zastupitele s aktualizovanou OZV o místních poplatcích, která je v souladu s
novou platnou legislativou. Vyhláška obsahuje poplatek ze psů a poplatek za užívání veřejného
prostranství. Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných návrh na doplnění, změnu nebo
připomínky k vyhlášce. Návrh na změnu či připomínky nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění v předloženém znění Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2019 o místních poplatcích.
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Hlasování:
Pro/13
Usnesení č.ZO-2019/8/13 bylo schváleno.

Proti/0

Zdrželi se/0

b) 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Starosta seznámil zastupitele s aktualizovanou OZV o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je
v souladu s novou platnou legislativou. Rada navrhuje výši poplatku ponechat ve stávající výši
580Kč/poplatník/rok. Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných návrh na doplnění, změnu
nebo připomínky k vyhlášce. Návrh na změnu či připomínky nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění v předloženém znění Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/14 bylo schváleno.

*

*

*

7. Zpráva SDH
Starosta seznámil zastupitele se zprávou o činnosti SDH a JSDHO Ratíškovice za II. pololetí
roku 2019 kterou vypracoval velitel hasičů p. Ivan Vlasák dle vyhlášky č. 1/2015 Požární řád.
Starosta se dotázal, zda jsou nějaké dotazy k činnosti JSDH Ratíškovice. Nebyly vzneseny žádné
připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí zprávu o činnosti JSDH Ratíškovice bez
připomínek.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/15 bylo schváleno.

*

*

*

8. Rozpočtové opatření č.6/2019
Starosta seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým patřením č.6/2018 (viz příloha č. 2), na
základě aktuálních skutečností a navrhovaných změn v příjmových a výdajových položkách.
Příjmy
4 687 400 Kč
Výdaje
1 299 400 Kč
Financování
3 388 000 Kč
Celkové příjmy po změně 103 096 100 + financování příjmů 2 347 300 Kč = 105 443 400 Kč
Celkové výdaje po změně: 100 440 400 + financování výdajů 5 000 000 Kč = 105 443 400 Kč
Dále starosta informoval zastupitele o návrhu finančního výboru splatit úvěr u České spořitelny
na přístavbu ZŠ Ratíškovice jednorázovou mimořádnou splátkou do 31. 12. 2019. Výše
nesplacené jistiny je 6 mil Kč, úvěr má být splacen do do konce roku 2022. Důvodem návrhu je
zvýšení roční úrokové sazby úvěru v roce 2019 a volné finanční prostředky na účtu obce. Po
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konzultaci s členy finančního výboru, radou a účetní obce starosta navrhuje mimořádnou splátku
v letošním roce nesplatit a pokračovat se splácení úvěru v nastaveném režimu dle smlouvy s ČS
a.s. Po projednání a schválení nového úvěru na Bytový dům Ulička č.1345 v roce 2020
zastupitelstvo opětovně projedná výhodnost mimořádného splacení stávajícího úvěru. Starosta se
dotázal přítomných, zda má někdo dotaz k rozpočtovému opatření č.6/2019 a návrhu nesplácet
mimořádnou splátkou úvěr do 31. 12. 2019. Nebyly vzneseny žádné dotazy a starosta vyzval
zastupitele k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje, ponechat splacení úvěru u České spořitelny na
přístavbu ZŠ Ratíškovice dle úvěrové smlouvy. Mimořádná splátka ve výši 6 mil Kč nebude
uhrazena.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 (viz příloha č. 2).
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/17 bylo schváleno.
*

*

*

9. Pověření rady obce k projednání rozpočtového opatření
Zastupitelé projednali možnost případné změny rozpočtu v závěru roku a pověření Rady obce
Ratíškovice k jejímu provedení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice pověřuje Radu Obce Ratíškovice k provádění změn rozpočtu
obce Ratíškovice na rok 2019.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/18 bylo schváleno.

*

*

*

10. Rozpočet schválený na rok 2019- očekávaná skutečnost k 31.12.2019
Zastupitelé se seznámili s rozpočtem letošního roku, očekávanou skutečností.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí rozpočet schválený na rok 2019 a očekávanou
skutečnost k 31.12.2019.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/19 bylo schváleno.

*

*

*

17:20 hod. se dostavil člen zastupitelstva MUDr. Pavel Kopeček.

11. Návrh rozpočtu obce na rok 2020
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Starosta Ing. Josef Uhlík, seznámil přítomné zastupitele s plánovanými příjmy a výdaji rozpočtu obce
na rok 2020 (viz příloha č. 3). Návrh rozpočtu obce na rok 2020 byl dne 25. 11. 2019 zveřejněn
vyvěšením na úřední desce, a to po dobu 15 dnů. K návrhu nebyly na obecní úřad doručeny žádné
připomínky. Účetní obce Ing. Netíková připravila krátkou prezentaci k rozpočtu obce, která byla
s komentářem promítnuta. Ing. Uhlík se dotázal zastupitelů, zda má někdo dotaz nebo připomínku
k návrhu rozpočtu. Nebyla vznesena žádná připomínka a starosta dal hlasovat o návrhu rozpočtu.
Příjmy
74 347 700 Kč
Financování příjmů
15 063 100 Kč
Příjmy celkem
89 410 800 Kč
Výdaje
84 410 800 Kč
Financování výdajů
5 000 000 Kč
Výdaje celkem
89 410 800 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje rozpočet obce na rok 2020 v celkových příjmech
74 347 700 Kč v celkových výdajích 84 410 800 Kč a schodek rozpočtu bude pokryt přebytkem
hospodaření minulých let. Závaznými ukazateli jsou příjmy a výdaje.
Příjmy
74 347 700 Kč
Financování příjmů
15 063 100 Kč
Příjmy celkem
89 410 800 Kč
Výdaje
84 410 800 Kč
Financování výdajů
5 000 000 Kč
Výdaje celkem
89 410 800 Kč
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/20 bylo schváleno.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje příděly do fondů obce na rok 2020 viz příloha:
- sociální fond
200 000 Kč
- fond rezerv a rozvoje
149 200 Kč
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/21 bylo schváleno.

*

*

*

12. Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2021-2023
Zastupitelé projednali návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Ratíškovice na rok 2021 –
2023, který byl zveřejněn na úřední i elektronické desce od 25. 11. 2018 – 11. 12 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Ratíškovice na
rok 2021 – 2023.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/22 bylo schváleno.

*

*

*

13. Veřejnoprávní smlouvy – dotace obce
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Zastupitelstvo projednalo 17 veřejnoprávních smluv. Starosta informoval o výši dotace pro
jednotlivé subjekty. Zastupitelstvo obce Ratíškovice si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o
poskytnutí dotací a o schválení smluv o poskytnutí dotací dle přijatých žádostí do dnešního dne,
a to bez ohledu na výši požadované dotace. Nebyly vzneseny připomínky a zastupitelstvo
přistoupilo k hlasování o jednotlivých smlouvách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro Baník Ratíškovice s.r.o., IČ:
25526014 se sídlem Sportovní 1310, Ratíškovice na základě žádosti o dotaci ze dne 31. 10.
2019 a schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 4 100 000 Kč
s Obcí Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/23 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro SK Baník Ratíškovice., IČ:
13693255 se sídlem Sportovní 1310, Ratíškovice na základě žádosti o dotaci ze dne 30. 10.
2019 a schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 430 000 Kč s Obcí
Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/24 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro FK Baník Ratíškovice., IČ:
70289760 se sídlem Sportovní 1310, Ratíškovice na základě žádosti o dotaci ze dne 31. 10.
2019 a schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 460 000 Kč s Obcí
Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/25 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro Junák, český skaut, středisko
Ratíškovice., IČ: 61742848 se sídlem Vítězná 65, Ratíškovice na základě žádosti o dotaci ze
dne 30. 10. 2019 a schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 50 000
Kč s Obcí Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/26 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro RC Bambino z.s., IČ:
26566541 se sídlem Vítězná 701, Ratíškovice na základě žádosti o dotaci ze dne 31. 10. 2019 a
schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 10 000 Kč s Obcí
Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/27 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro Orel jednota Ratíškovice., IČ:
63455099 Zelničky 1350, Ratíškovice na základě žádosti o dotaci ze dne 14. 10. 2019 a
schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 10 000 Kč s Obcí
Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
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Hlasování:
Pro/14
Usnesení č.ZO-2019/8/28 bylo schváleno.

Proti/0

Zdrželi se/0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro Základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Ratíškovice., IČ: 75014688 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice na
základě žádosti o dotaci ze dne 24. 10. 2019 a schvaluje v předloženém znění smlouvu o
poskytnutí dotací ve výši 5 000 Kč s Obcí Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice
1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/29 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro Český svaz včelařů z.s.., IČ:
68686099 se sídlem Sportovní 1766, Dubňany na základě žádosti o dotaci ze dne 30.10.2019 a
schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 10 000 Kč s Obcí
Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/30 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro Kynologický klub
Ratíškovice., IČ: 63455331 na základě žádosti o dotaci ze dne 31.10.2019 a schvaluje v
předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 7 000 Kč s Obcí Ratíškovice, IČ:
00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/31 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro SH ČMS, Sbor dobrovolných
hasičů Ratíškovice., IČ: 63455820, Řádky 1290, Ratíškovice na základě žádosti o dotaci ze
dne 22. 10. 2019 a schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 30 000
Kč s Obcí Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/32 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro Lucky Dogs Ratíškovice z.s
s.r.o., IČ: 01775961 se sídlem Sportovní 1310, Ratíškovice na základě žádosti o dotaci ze dne
30. 10. 2019 a schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 7 000 Kč
s Obcí Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/33 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro Myslivecký spolek Dúbrava
Ratíškovice., IČ: 65744586 Ratíškovice na základě žádosti o dotaci ze dne 31. 10. 2019 a
schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 10 000 Kč s Obcí
Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
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Usnesení č.ZO-2019/8/34 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro Moravský rybářský svaz z.s.
pobočný spolek Ratíškovice., IČ: 61392456, U Hliníka 1163, Ratíškovice na základě žádosti o
dotaci ze dne 31. 10. 2019 a schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve
výši 7 000 Kč s Obcí Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/35 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro VAMP DANCE STUDIO
z.s.., IČ: 08349878 se sídlem Sportovní 1310, Ratíškovice na základě žádosti o dotaci ze dne
31. 10. 2019 a schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 30 000 Kč
s Obcí Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/36 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro Cyrilo-Metodějský spolek
Náklo o.s.., IČ: 22666214 Múdrá 1119, Ratíškovice na základě žádosti o dotaci ze dne 21. 10.
2019 a schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 7 000 Kč s Obcí
Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/37 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro Římskokatolická farnost
Ratíškovice., IČ: 65744420 se sídlem Vítězná 229, Ratíškovice na základě žádosti o dotaci ze
dne 31. 10. 2019 a schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 800 000
Kč s Obcí Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/38 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice schvaluje poskytnutí dotace pro Myslivecký spolek Dúbrava
Ratíškovice., IČ: 6574586 se sídlem, Ratíškovice na základě žádosti o dotaci ze dne 31.10.2019
a schvaluje v předloženém znění smlouvu o poskytnutí dotací ve výši 70 000 Kč s Obcí
Ratíškovice, IČ: 00285242 se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/39 bylo schváleno.

*

*

*

14. Program rozvoje obce na období 2019-2024
Zastupitelstvo projednalo Program rozvoje obce na období 2019-2024 s vypracovanou
strategickou částí, který zpracovala MAS Kyjovské Slovácko v pohybu. Rada doporučuje
předložený návrh ještě dopracovat.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice odročuje schválení Programu rozvoje obce na období 20192024.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/40 bylo schváleno.

*

*

*

15. Zrušení předkupního práva pro Obec Ratíškovice
Manželé Panákovi, současní nájemníci obecního bytu v bytovém domě Polní č. 938 podali žádost
na dořešení předkupního práva pro obec Ratíškovice na pozemku p.č. 5/12, který vlastní. Na
pozemku je vybudována garáž. Zastupitelé se seznámili s kupní smlouvou mezi Obcí Ratíškovice
a dřívějšími nájemníky obecního bytu v bytovém domě Polní č 938, kterým byl pozemek p.č. 5/12
prodán v roce 2006. Manželé na pozemku vybudovali garáž. Pozemek i s garáží prodali v roce
2014 manželům Panákovým, kteří se stali novými nájemníky obecního bytu v bytovém domě
Polní č. 938. Starosta dále informoval, že prodej sousedního pozemku na výstavbu garáže
zastupitelstvo schválilo ve stejné době i manželům Hanákovým za obdobných podmínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí žádost manželů Panákových o dořešení
předkupního práva obce Ratíškovice k pozemku p.č. 5/12, ukládá radě obce se touto žádostí
zabývat a předložit zastupitelstvu návrh řešení.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/41 bylo schváleno.

*

*

*

16.Schválení podání žádosti o dotaci – ZŠ Ratíškovice - podpora výuky
tělovýchovy
Zastupitelé se seznámili s možností využití dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Žádost o
dotaci je nutné podat do 15.2.2020. Jedná se o využití dotace na opravu podlahy v tělocvičně,
opravu střechy tělocvičny a úpravu venkovních sportovišť v areálu ZŠ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva pro
místní rozvoj, program Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2020 v podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova a Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli, DT 117D8220B – Podpora
obnovy sportovní infrastruktury, na akci: ZŠ Ratíškovice – podpora výuky tělovýchovy,
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/42 bylo schváleno.

*

*

*

17. Různé
a) Návrh termínů zasedání ZO
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Starosta seznámil zastupitele s návrhem termínů zasedání ZO pro 1. pololetí 2020: 17. 2., 20. 4.,
29. 6. 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva v 1. pol. 2020.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/8/43 bylo schváleno.

b) Informace o ordinaci lékaře
Starosta informoval zastupitele o postupu prací na projektu rekonstrukce společenské místnosti v
DPS na ordinaci praktického lékaře. Informoval o jednání s MUDr. Proksovou o posunutí termínu
ukončení lékařské praxe pro dospělé k 31.3.2020. Dále informoval o ukončení praxe MUDr.
Borovičky v Hodoníně k 31.12.2019, u kterého jsou registrováni občané Ratíškovic.

c) Územní plán obce Ratíškovice – změna č.3
Starosta informoval zastupitele o probíhající změně č.3 ÚP, na které pracuje Ing. Kabeláč. Veřejné
projednání návrhu změny č.3 se uskuteční v měsíci únoru 2020. Dále podal informaci o vydání
negativního stanoviska Mě Ú Hodonín, odboru rozvoje města k projektu rekonstrukce bývalého
KD na kulturní zařízení s ubytováním ZK Lignit, kde investorem je TOMÁŠ group spol. s r.o.. a
seznámil se stanoviskem rady k této záležitosti. K danému záměru rada dala kladné stanovisko
s podmínkou dořešit parkovací místa pro daný typ zařízení.

d) Hlídání přechodů
Starosta informoval zastupitele o jednání se zástupci rodičů žáků 1. stupně, kteří poukazují na
zvyšující se nárust aut na ulicích Vítězná, Dědina a Vacenovická v době příchodu dětí do školy
(7:20-7:50 hod.). Rada se opětovně zabývala touto problematikou. Obecní policie zajišťuje hlídání
dvou přechodů. Rodiče se přihlásili k dobrovolnému hlídání třetího přechodu. Starosta projednal
se zástupci SUS Hodonín náklady pořízení nového, výraznějšího zvýraznění značení přechodů
v ulici Vítězná a Dědina. Do budoucna se počítá při projektu rekonstrukce chodníků v ulici
Vacenovická a Dědina, že bude řešeno i zvýraznění přechodů (nové osvětlení, nové značení).
Zastupitelstvo pověřuje radu obce, aby se zabývala obnovou značení přechodů v ulici Dědina ( u
bytového domu) a Vítězná (u kostela a smutečky).

e) Kulturní akce na rok 2020
Mgr. Jana Koplíková informovala o kulturních akcích, které se konají v měsících prosinci, lednu
a únoru.
Starosta informoval zastupitele o silvestrovském pochodu na zámek do Milotic a všechny
zastupitele pozval na tuto tradiční akci mikroregionu Nový Dvůr..
Starosta pozval zastupitele na 21. společenský ples obce Ratíškovice, kterým se zahajuje plesová
sezóna 2020. Ples se koná 11.1.2020.
V měsíci lednu proběhne večer se zástupci spolků sdružení a příspěvkových organizací
působících v obci.
Rada obce schválila konání koncertu kapely Jelen v termínu 5.7.2020, ve schváleném rozpočtu je
vyčleněna rezerva pro případné dokrytí ztráty.
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Starosta informoval zastupitele o nově založeném spolku „Ratíškovice kulturně, z.s.“. Zástupci
spolku se představili starostovi v měsíci listopadu. Chtějí být nápomocní při organizaci kulturních
akcí, zvláště pro mladé. Podali také návrh na interprety pro koncert dne 5.7.2020. Zástupci spolku
byli přítomní jednání ZO.
Ing. Motlová informovala o divadle na spolkovém domě 28.12.2019 v 19 hod. jedná se o vánoční
koledy s posezením.

*

*

*

17. Závěr
V 18:30 hod. starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva.

*

*

*

Zápis byl vyhotoven dne: 16.12.2019

Zapisovatelka: Jarmila Šaňková
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