Zápis Zastupitelstva obce Ratíškovice ze dne 25.2.2019

Obec Ratíškovice
Zastupitelstvo obce Ratíškovice
Zápis č. 3
ze zasedání Zastupitelstva Obce Ratíškovice,
konaného dne 25. února 2019, v 17:00 hodin
Přítomni:

Omluveni:

12 členů ZO (dle přiložené prezenční listiny):
Anna Foltýnová, DiS., Ing. Jiří Hubáček, Vladimíra Motlová, Ing. Lubomír Motl
Vojtěch Koten, PhDr. Radim Šťastný, Jiří Šupálek, Ing. Martin Šupálek, Ing.
Josef Uhlík, Bc. Filip Kundrata, Václav Koplík, Mgr. Jana Koplíková, Ing.
Mgr. Bc. Josef Hanák, Ing. Bc. Anna Hubáčková, 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 15. 2. 2019 do 25. 2. 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), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu člena zastupitelstva
Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena zastupitelstva Ing.
Lubomíra Motla, který nebyl přítomen na ustavujícím zasedání, ke složení slibu. Před složením
slibu předsedající upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu Obce Ratíškovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“ Ing. Lubomír Motl pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2 zápisu č.1-2018) složil slib.
Starosta určil paní Jarmilu Šaňkovou zapisovatelkou jednání.
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu č. 3 Jiřího Šupálka a Ing. Jiřího Hubáčka. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje jako ověřovatele zápisu č.3 Jiřího Šupálka a Ing.
Jiřího Hubáčka.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/3/1 bylo schváleno.
Následně byli zastupitelé seznámeni s návrhem programu a přistoupili k hlasování o návrhu
programu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje následující program 3. zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
2. Zpráva z kontrolního výboru
3. Zpráva z finančního výboru
4. Zpráva z rady obce
5. Majetkoprávní záměry – směnná smlouva
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě cyklostezka Hodonín- Ratíškovice
7. Aktualizace přílohy č.1 ke smlouvě o výpůjčce se Osvětovou besedou Ratíškovice
8. Převod majetku – traktor , CAS SDH, myčka nádobí ze ZŠ
9. Aktualizace Plánu činnosti orgánů při vzniku mimořádných událostí
10. VaK Hodonín, a.s. – delegování člena dozorčí rady
11. Informace o změně územního plánu
12. Žádosti o finanční příspěvky
13. Cena vody v lokalitě Slavín na rok 2019
14. Rozpočtové opatření č. 1/2019
15. Dotace - „Rekonstrukce fotbalového hřiště Ratíškovice“
16. Různé – Informace o OZV 1/2013 o poplatcích
Informace o OZV – návrh rybářů Hliník
Informace o revizi katastru nemovitostí na jaře 2019
Podněty návrhy investic Ing. Martina Šupálka
17. Závěr
Hlasování:
Pro/12
Usnesení č.ZO-2019/3/2 bylo schváleno.
*

Proti/0

*

Zdrželi se/0

*

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
dotazy 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-2019/3/3 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.1/2019. Starosta se dotázal, zda jsou nějaké dotazy k práci finančního výboru. Nebyly
vzneseny žádné dotazy.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí informace z jednání Finančního výboru Obce
Ratíškovice bez připomínek.
Hlasování:
Pro/11
Proti/0
Zdrželi se/1
Usnesení č.ZO-2019/3/4 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-2019/3/5 bylo schváleno.
*

*

*

5. Majetkoprávní záměry
Zastupitelstvo opětovně projednalo směnu pozemků v lokalitě Padělky, proto, že se účastníci
dohodli na změně smlouvy při směně pozemků, a to tak, že nebudou do směnné smlouvy
zahrnuty pozemky p.č. 2432/285 a p.č. 2433/12 ve vlastnictví XXXXXXX. Uvedené pozemky
budou předmětem smlouvy v další etapě výstavby. Z výše uvedeného důvodu je nutná revokace
usnesení zastupitelstva, kterým schválilo směnu mezi Obcí Ratíškovice a XXXXXXX a
usnesení o schválení směnné smlouvy. Zastupitelé projednali revokaci usnesení č. ZO2018/29/10 ze dne 24.9.2018:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice revokuje usnesení č. ZO-2018/29/10 ze dne 24.9.2018.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2019/3/6 bylo schváleno.
Zastupitelé projednali revokaci usnesení č. ZO-2018/2/8 ze dne 17.12.2018:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice revokuje usnesení č. ZO-2018/2/8 ze dne 17.12.2018.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2019/3/7 bylo schváleno.
Zastupitelstvo projednalo směnu mezi Obcí Ratíškovice a XXXXXXX, XXXXXXX,
Ratíškovice
- pozemky ve vlastnictví Obce Ratíškovice:
- p.č. 2432/434 o vým. 102 m2 ,
- p.č. 2432/435 o vým. 89 m2,
- p.č. 2432/436 o vým. 98 m2 ,
- p.č. 2432/433 o vým. 88 m2,
- p.č. 2432/437 o vým. 96 m2 ,
tj. pozemky o celkové výměře 473 m2.
Cena pozemků přecházejících do vlastnictví pana XXXXXXX, XXXXXXX, Ratíškovice činí
331 100 Kč.
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- pozemky ve vlastnictví pana XXXXXXX, XXXXXXX, Ratíškovice:
- p.č. 2432/420 o vým. 94 m2 ,
- p.č. 2432/426 o vým. 90 m2,
- p.č. 2432/432 o vým. 85 m2,
- p.č. 2432/443 o vým. 85 m2,
- p.č. 2432/310 o vým. 175 m2 ,
- p.č. 2432/290 o vým. 169 m2,
tj. pozemky o celkové výměře 698 m2
Cena pozemků přecházejících do vlastnictví obce dle znaleckého posudku činí celkem
63 574 Kč.
Pan XXXXXXX doplatí rozdíl v ceně pozemků ve výši 267 526 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje směnu pozemků v lokalitě Padělky mezi Obcí
Ratíškovice a panem XXXXXXX, XXXXXXX, Ratíškovice. Pozemky byly odděleny dle
geometrického plánu 2106-1209/2018:
- pozemky ve vlastnictví Obce Ratíškovice, které přechází do vlastnictví pana XXXXXXX,
XXXXXXX, Ratíškovice:
- p.č. 2432/434 o vým. 102 m2 ,
- p.č. 2432/435 o vým. 89 m2,
- p.č. 2432/436 o vým. 98 m2 ,
- p.č. 2432/433 o vým. 88 m2,
- p.č. 2432/437 o vým. 96 m2 ,
tj. pozemky o celkové výměře 473 m2.
Celková cena pozemků přecházejících do vlastnictví pana XXXXXXX, XXXXXXX,
Ratíškovice činí 331 100 Kč.
- pozemky ve vlastnictví pana XXXXXXX, XXXXXXX, Ratíškovice, které přechází do
vlastnictví Obce Ratíškovice:
- p.č. 2432/420 o vým. 94 m2 ,
- p.č. 2432/426 o vým. 90 m2,
- p.č. 2432/432 o vým. 85 m2,
- p.č. 2432/443 o vým. 85 m2,
- p.č. 2432/310 o vým. 175 m2,
- p.č. 2432/290 o vým. 169 m2,
tj. pozemky o celkové výměře 698 m2.
Celková cena pozemků přecházejících do vlastnictví Obce Ratíškovice dle znaleckého posudku
činí 63 574 Kč. Doplatek rozdílu v ceně pozemků činí 267 526 Kč.
Náklady spojené s řízením uhradí Obec Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2019/3/8 bylo schváleno.
b) Zastupitelé projednali návrh smlouvy na směnu pozemků v lokalitě Padělky mezi Obcí
Ratíškovice a XXXXXXX, XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXX, XXXXXXX, Vacenovice,
XXXXXXX, XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXX, XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXX,
XXXXXXX, Ratíškovice a XXXXXXX, XXXXXXX, Ratíškovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Ratíškovice a
XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXX, Vacenovice, XXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXX,
Ratíškovice, XXXXXXX, Ratíškovice a XXXXXXX, Ratíškovice. Obec Ratíškovice se
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zavazuje vybudovat v dané lokalitě inženýrské sítě a to nejpozději do 5-ti let od nabytí
vlastnictví k pozemku. Smluvní strany ujednaly podle § 2048 a násl. z.č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, smluvní pokutu pro případ porušení závazku Obce Ratíškovice vybudovat
inženýrské sítě pro připojení stavebních míst takto: Smluvní pokuta je ujednána tak, že budeli prodlení Obce Ratíškovice v délce jednoho roku, činí smluvní pokuta pro každého
nabyvatele smluvního místa, tedy XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, a
rovnodílně pro XXXXXXX a XXXXXXX, částku ve výši 10 000 Kč splatnou na vyzvání do
30 pracovních dnů od doručení Obci Ratíškovice, pro případ prodlení v délce dalšího jednoho
roku pak náleží shora uvedeným nabyvatelům stavebních míst smluvní pokuta v částce 10 000
Kč. Smluvní pokuta je sjednána opakovaně za každý rok prodlení až do celkové výše 50 000
Kč.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/3/9 bylo schváleno.

*

*

*

6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci Cyklostezka Hodonín-Ratíškovice
Zastupitelstvo projednalo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu „Cyklostezka Hodonín –
Ratíškovice“ mezi společností Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
MORAVA IČ 48035599 se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno a Obcí Ratíškovice se sídlem U
Radnice 1300, Ratíškovice kde je upraven předmět díla o méněpráce a dodatečné stavební práce
na základě dohody smluvních stran a je nově rozdělen rozpočet na uznatelné a neuznatelné
náklady dle podmínek a smlouvy objednatele s poskytovatelem dotace – Státním fondem
dopravní infrastruktury (SFDI). Celková cena díla zůstává nezměněná.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavbu
„Cyklostezka Hodonín – Ratíškovice“ mezi společností Swietelsky stavební s.r.o. odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA IČ 48035599 se sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno a Obcí
Ratíškovice se sídlem U Radnice 1300, Ratíškovice. Celková cena díla zůstává nezměněná.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/3/10 bylo schváleno.

*

*

*

7. Aktualizace přílohy č.1 ke smlouvě o výpůjčce
Zastupitelé se seznámili s aktualizací přílohy č.1ke Smlouvě o výpůjčce Osvětovou besedou
Ratíškovice. Předmětem je vyřazení koberce s úchyty v celkové výši 143 952 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje aktualizaci přílohy č.1 ke Smlouvě o výpůjčce pro
Osvětovou besedu Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/3/11 bylo schváleno.
*

*

*
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8. Převod majetku – traktor, CAS SDH, myčka nádobí ze ZŠ
a) Zastupitelé byli seznámeni návrhem rady na prodej kolového traktoru ZETOR Z6718,
registrační značky HO-36-63, jeho pořizovací cena 60 000 Kč Dle znaleckého posudku Ing.
Ondry je odhad ceny 61 000 Kč. Zájemce nabízí 70 000 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schválilo prodej kolového traktoru ZETOR Z6718,
registrační značky HO-36-63, minimálně za odhadní cenu. K odhadní ceně se nepřipočítává
DPH – výkon veřejné správy.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/3/8 bylo schváleno.
b) Zastupitelé byli seznámeni s žádostí SDH Ratíškovice na odkup CAS SDH, která byla
nahrazena novým hasičským vozem. SDH se dále má zájem o vůz dále pečovat a využívat jako
historické vozidlo. Náklady převodu 16 000 Kč, opravy a rekonstrukce- uvedení do stavu
veterán 20 000 Kč a z důvodů těchto vynaložených nákladů SDH žádá o prodej za minimální
cenu. Pořizovací cena byla 100 000 Kč. Dle znaleckého posudku Ing. Ondry je odhad ceny
36 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schválilo prodej speciálního cisternového automobilu
ŠKODA 706 RTH CAS 25, registrační značky HO8289 za 500 Kč SDH Ratíškovice IČ.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/3/13 bylo schváleno.

c) Zastupitelé byli seznámeni s převodem mycího stroje M1003, invent.č. 205 v pořizovací ceně
126356,80 Kč ze ZŠ, kam byla pořízena nová myčka s příslušenstvím. Stávající myčka je z roku
2002. Rada navrhuje prodej myčky Baníku s.r.o. do kuchyně Restaurace Sport. Myčka přesto, že
je z roku 2002 je provozuschopná a ředitelka Baníku s.r.o. má o myčku zájem. Bude využita
v provozu Restaurace Sport nebo spolkového domu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schválilo prodej myčky nádobí z roku 2002 ze ZŠ Baníku
Ratíškovice s.r.o. za 500 Kč.
Hlasování:
Pro/11
Proti/0
Zdrželi se1
Usnesení č.ZO-2019/3/14 bylo schváleno.

*

*

*

9. Aktualizace Plánu činnosti obce při mimořádné události
Zastupitelé projednali aktualizovaný Plán činnosti obce při mimořádné události. Poslední
aktualizace proběhla v roce 2018. Nyní došlo k aktualizaci především kvůli doplnění krizového
štábu a povodňové komise a aktualizace ostatních článků Plánu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje nově aktualizovaný Plán činnosti obce při
mimořádné události.
Hlasování:
Pro/12
Usnesení č.ZO-2019/3/15 bylo schváleno.

Proti/0
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*

*

*

10.VaK Hodonín, a.s. – návrh člena dozorčí rady a delegace zástupce obce
Zastupitelé projednali návrh na jmenování zástupce obce za člena dozorčí rady spol. Vodovody
a kanalizace Hodonín, a.s. dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice navrhuje zastupitelku Ing. Bc. Annu Hubáčkovou za člena
dozorčí rady spol. Vodovody a kanalizace Hodonín.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2019/3/16 bylo schváleno

Dále zastupitelé projednali delegaci na valnou hromadu spol. Vodovody a kanalizace Hodonín,
a.s.v nichž má obec majetkovou účast dle ust. § 84 odst. 2) písm. f).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje delegaci Ing. Josefa Uhlíka jako zástupce Obce
Ratíškovice na valné hromadě spol. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Zmocnění je platné
po dobu mandátu ve volebním období 2018 – 2022. V případě jeho nepřítomnosti, starostu
zastupuje místostarosta PhDr. Radim Šťastný.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2019/3/17 bylo schváleno

*

*

*

11. Informace o změně územního plánu
Starosta seznámil zastupitele s návrhem změny územního plánu v lokalitě Zelnice - Baráky, a
v lokalitě U Jezérka. Rada obce doporučuje provedení změny. Záležitost byla projednána a
žádost o provedení změny zaslána na Mě Ú Hodonín, odbor územního plánování. Dále byli
zastupitelé informování o návrhu rady provést studii v lokalitě B (u bývalého kina) na základě
požadavků vlastníků pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí informace o návrhu změny územního plánu a
realizaci studie v lokalitě B.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/3/18 bylo schváleno.

*

*

*

12. Žádosti o finanční příspěvky
a) Diakonie ČCE středisko Betlém
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční podporu Diakonie ČCE, střediska Betlém, Klobouky
u Brna. Žádost nebyla podána v termínu do 31.10.2018, byla předložena finančnímu výboru a
sociální komisi kde byla zamítnuta. Rada obce Ratíškovice souhlasí s podporou Diakonie ČCE,
střediska Betlém, Klobouky u Brna nákupem výrobků do výše 5 tis. Kč.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere informaci o podpoře Diakonie ČCE, střediska Betlém,
Klobouky u Brna nákupem výrobků na vědomí bez připomínek.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/3/18 bylo schváleno.
b) SONS
Zastupitelstvo projednalo žádost o finanční podporu SONS, která byla předložena finančnímu
výboru kde byla zamítnuta. Rada obce Ratíškovice doporučuje zastupitelstvu neschválit finanční
podporu pro sdružení SONS. Baník Ratíškovice poskytuje slevu na kuželnu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice rozhodlo finančně nepodpořit sdružení SONS.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/3/19 bylo schváleno.
*

*

*

13. 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 2019. 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 dodavatele, tj. Vak Hodonín. Pro rok 2019 účtuje Vak
Hodonín cenu 29,98 Kč za m3. Pro vyúčtování spotřeby vody za rok 2019 rada navrhuje cenu
dle VaK Hodonín 29,98 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje cenu vodného pro vodovod Slavín pro rok 2019 ve
výši 29,98 Kč/m 3 bez DPH.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/3/20 bylo schváleno.
*

*

*

14. Rozpočtové opatření č.1/2019
Starosta seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č.1/2019 (viz příloha č. 2), na
základě aktuálních skutečností a navrhovaných změn v příjmových a výdajových položkách.
Příjmy
+ 931 700 Kč
Výdaje
+ 931 700 Kč
Zapojení zůstatku BÚ
0 Kč
Celkové příjmy po změně: 83 738 900 + financování příjmů 8 316 100 Kč = 92 055 000 Kč
Celkové výdaje po změně: 87 055 000 Kč + financování výdajů 5 000 000 Kč = 92 055 000 Kč.
Starosta se dotázal přítomných, zda má někdo dotaz k rozpočtovému opatření č.1/2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 (viz příloha č. 2).
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/3/21 bylo schváleno.
*

*

*

15. Dotace - „Rekonstrukce fotbalového hřiště Ratíškovice“

Stránka 8 (celkem 10)

Zápis Zastupitelstva obce Ratíškovice ze dne 25.2.2019

Starosta seznámil přítomné zastupitele o možnosti získání dotace z MMR na investiční akci
„Rekonstrukce fotbalového hřiště Ratíškovice“, z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova, dotační titul DT 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury". Jedná se o
program zaměřený na ZŠ. Zrekonstruované hřiště by bylo součástí výuky ZŠ, částečně by se
mohlo využívat pro ostatní organizace a spolky (FK atd.). Zastupitelstvo obce musí vyslovit
souhlas s podáním žádosti a garantovat výši vlastních prostředků minimálně 50 % uznatelných
nákladů (cca 3 500 000 Kč). Rada nedoporučuje podat tuto žádost z důvodu složité udržitelnosti
projektu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratíškovice neschvaluje podání žádosti o dotaci MMR na investiční
akci „Rekonstrukce fotbalového hřiště Ratíškovice“, z podprogramu Podpora obnovy a
rozvoje venkova, dotační titul DT 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury".
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2019/3/22 bylo schváleno.

*

*

*

15. Různé
a) Informace o OZV 1/2013 o poplatcích
Starosta informoval zastupitele o konzultaci platnosti OZV o poplatcích 1/2013 s MV. Ze strany
MV nejsou k vyhlášce připomínky. Doporučují řešit změnu vyhlášky po změně zákona o
poplatcích. Vyhláška řeší poplatky za parkování kamionů na veřejných prostranstvích daných
vyhláškou.
b) Informace o OZV – návrh rybářů Hliník
Starosta seznámil zastupitele s návrhem OZV rybářů. Jedná se o zákaz stanování u Hliníka. MV
se k vyhlášce vyjádřilo telefonicky, požaduje úpravy návrhu a oficiální zaslání, ke kterému se
vyjádří písemně. Návrh vyhlášky bude zaslán na MV ke druhé konzultaci.
c) Informace o revizi katastru nemovitostí na jaře 2019
Starosta informoval zastupitele o revizi katastru nemovitostí v Ratíškovicích. Pracovníci KU
Hodonín budou v jarních měsících po obci provádět fyzickou kontrolu, při níž budou
porovnávat katastrální mapu a skutečný stav nemovitostí.
d) Podněty návrhy investic Ing. Martina Šupálka
Starosta seznámil s podněty a návrhy Ing. Martina Šupálka na nedostatečné jištění spotřebičů el.
energie v areálu Baník při prodeji u letních akcí. Ředitelka Baníku s.r.o. Mgr. Koplíková uvedla,
že síť je posílena a nedostatek napraven.
Dále dal podnět na rekonstrukci křižovatky Řádky x Hasičská. V daném úseku komunikace byla
v minulosti provedena oprava děr v kanalizaci (potkani) a následně bude propadlá komunikace
opravena. O větší rekonstrukci komunikace se letos neuvažuje.
Dalším podnětem bylo využití letního parketu ke kulturním akcím pro mladé. Starosta
informoval o konaných akcích v minulosti. Je nutné vyřešit otázku rušení nočního klidu a
finanční krytí případné ztráty kulturní akce. Do příštího jednání ZO budou předloženy
zastupitelům návrhy interpretů a termín akce v souladu s vyhláškou obce o nočním klidu
(Cyrilometodějské slavnosti, vinobraní)
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e) Baník s.r.o
Starosta seznámil zastupitele s provozem FVE, provozem KGJ. Dále seznámil zastupitele s
provozem Restaurace Sport za měsíc leden, kde náklady převyšují příjmy.

*

*

*

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

*

*

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č.1/2019
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 2. 2019
Zapisovatelka: Jarmila Šaňková

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
Jiří Šupálek

.............................................. dne ...........................................
Ing. Jiří Hubáček
Starosta:

.............................................. dne ...........................................
Ing. Josef Uhlík
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