Zápis Zastupitelstva obce Ratíškovice ze dne 17.12. 2018

Obec Ratíškovice
Zastupitelstvo obce Ratíškovice
Zápis č. 2
ze zasedání Zastupitelstva Obce Ratíškovice,
konaného dne 17. prosince 2018, v 17:00 hodin
Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Lubomír Motl, (slib složí na příštím zasedání Zastupitelstva obce
Ratíškovice)

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, JUDr.
Zachovalou, notářku, která bude přítomna druhého bodu - Baník Ratíškovice s.r.o. a zástupce
veřejnosti a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Občané byli informováni podle § 93
odst. 1 zákona o obcích prostřednictvím úřední desky Obecního úřadu Ratíškovice. Informace
byla zveřejněna v souladu se zákonem, a to od 7. 12. 2018 do 17. 12. 2018. Současně byla
zveřejněna i na elektronické úřední desce a v kabelové televizi.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 13
členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
17:05 hod. odešla Ing. Bc Anna Hubáčková
Složení slibu členy zastupitelstva
Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomnou členku zastupitelstva Ing.
Vladimíru Motlovou, která nebyla přítomna 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. Vladimíra Motlová pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2 zápisu č.1-2018) složila slib.
Starosta určil paní Jarmilu Šaňkovou zapisovatelkou jednání.
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu č. Václava Koplíka a PhDr. Mgr. Bc. Josefa Hanáka. K
návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje jako ověřovatele zápisu Václava Koplíka a PhDr.
Mgr. Bc. Josefa Hanáka.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/1 bylo schváleno.
Následně byli zastupitelé seznámeni s návrhem programu a přistoupili k hlasování o návrhu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje následující program 2. zasedání zastupitelstva:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů
2. Zřizovací listina Baník Ratíškovice s.r.o. – změny
(přítomna notářka JUDr. Zachovalá)
3. Zpráva z kontrolního výboru
4. Zpráva z finančního výboru
5. Zpráva z rady obce
6. Majetkoprávní záměry
7. Zpráva o činnosti SDH
8. Variantní řešení bytového domu KoDuS
9. Aktualizace přílohy č.1 ke smlouvě o výpůjčce se ZŠ Ratíškovice
10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva – doplnění
11. OZV č.1/2002 Řád veřejného pohřebiště - zrušení
12. Výroční zpráva ZŠ Ratíškovice
13. Rozpočtové opatření č.5/2018
14. Pověření rady k projednání rozpočtového opatření 6/2018
15. Rozpočet schválený na rok 2018- očekávaná skutečnost k 31.12.2018
16. Návrh rozpočtu na rok 2019
17. Rozpočtový výhled na rok 2020-2022
18. Různé: Termíny ZO 2018
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/2 bylo schváleno.
*
*
*
2. Zřizovací listina Baník Ratíškovice s.r.o. - změna
Starosta přivítal na zasedání notářku JUDr. Zachovalou, která bude přítomna projednání změn
ve zřizovací listině Baníku Ratíškovice s.r.o. Předmětem změny bude změna údajů o předmětu
podnikání. Dle aktuální zakladatelské listiny je předmět podnikání:
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, silniční motorová doprava
- vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Dle živnostenského rejstříku jsou
ohlášeny ještě tyto živnosti: Hostinská činnost a prodej kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin. Je třeba provést doplnění těchto dvou živností do zakladatelské listiny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice mění zakladatelskou listinu obchodní společnosti Baník
Ratíškovice, s.r.o., se sídlem Ratíškovice, Sportovní 1310, PSČ 696 02, IČ 25526014, tak, že se
mění čl. 3. Předmět podnikání a nově zní takto:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Silniční motorová doprava.
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
Hostinská činnost.
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Hlasování:
Pro/12
Proti/0
Zdrželi se/0
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Usnesení č.ZO-2018/2/3 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
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/12
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/4 bylo schváleno.
*

*

*

4. Zpráva z finančního výboru
Starosta zahájil projednání bodu č. 4 a informoval zastupitele o jednání Finančního výboru Obce
Ratíškovice od posledního zasedání zastupitelstva. Finanční výbor se zabýval především
změnou rozpočtu č.5/2018, a připravovaným rozpočtem na rok 2019 a rozpočtovým výhledem
na rok 2020-2022. 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-2018/2/5 bylo schváleno.
*

*

*

5. 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-2018/2/6 bylo schváleno.
*
*
17:25 hod. přišla Ing. Bc Anna Hubáčková

*

6. Majetkoprávní záměry
a) Zastupitelstvo obce projednalo nákup pozemku v ulici Polní, kde probíhají výkupy pro
výstavbu nové komunikace a chodníku od roku 2014, a to za cenu 100 Kč/m2. Jedná se o
pozemek p.č. 10/170 o vým. 39 m2, za cenu celkem 3900 Kč.
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Prodávající: XXXXXXXXXXXXXX.
kupující: Obec Ratíškovice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje návrh kupní smlouvy a nákup pozemku v kat.
území Ratíškovice za cenu 100 Kč/m2:
p.č. 10/170 o vým. 39 m2.
Cena celkem 3 900 Kč.
Prodávající: XXXXXXXXXXXXXXX.
Kupující: Obec Ratíškovice.
Náklady řízení hradí kupující. Daň z převodu nemovitostí hradí kupující.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/7 bylo schváleno.
17:30 hod. přišel Ing. Jiří Hubáček
b) Zastupitelé projednali návrh smlouvy na směnu pozemků v lokalitě Padělky mezi Obcí
Ratíškovice a XXXXXXXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXXXXX, Vacenovice,
XXXXXXXXXXXXX,
Ratíškovice,
XXXXXXXXXXXXX,
Ratíškovice,
XXXXXXXXXXXXX, Ratíškovice a XXXXXXXXXXXXX, Ratíškovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Ratíškovice a
XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXX,
Vacenovice,
XXXXXXXXXXXX,
Ratíškovice,
XXXXXXXXX, Ratíškovice, XXXXXXXXXX, Ratíškovice a XXXXXXXX, XXXXXXX,
Ratíškovice. Obec Ratíškovice se 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 bude-li prodlení Obce Ratíškovice v délce jednoho roku, činí smluvní pokuta
pro každého nabyvatele smluvního místa, tedy XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX, a rovnodílně pro XXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX, 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/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/8 bylo schváleno.
*

*

*

7. Zpráva SDH
Starosta seznámil zastupitele se zprávou o činnosti JSDHO Ratíškovice kterou vypracoval
velitel hasičů p. Ivan Vlasák dle vyhlášky č. 1/2015 Požární řád. Vyzvedl příkladnou činnost
sboru a vzornou práci s mládeží a dětmi a pomoc při zalévání stromů v létě.
Starosta se dotázal, zda jsou nějaké dotazy k činnosti JSDHO Ratíškovice. Nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí zprávu o činnosti JSDHO Ratíškovice bez
připomínek.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
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Usnesení č.ZO-2018/2/9 bylo schváleno.
*

*

*

8. Variantní řešení bytového domu KoDuS
Zastupitelé byli seznámeni s projektem výstavby bytového domu KoDuS. MMR vyhlásilo
dotační výzvu na výstavbu pečovatelských bytů, komunitních domů seniorů, výtahů a
bezbariérových vstupů do bytových domů. Příjem žádostí skončí počátkem února 2019. Starosta
navrhoval možné variantní řešení bytového domu projektantem Ing. arch. Havlíčkem. Důvodem
byla vysoká cena bytů zaměřených na jednu skupinu obyvatel – 23 bytů pro seniory (59 mil. Kč
vč. DPH). Ing. arch. Havlíček předložil návrh možnosti změny velikosti bytů tak, aby mohly
sloužit mladým začínajícím rodinám. Pokud obec nebude vázána podmínkami dotací na KoDuS,
je možné snížit náklady na výstavbu bytového domu – výtah, úspora vybavení ZTP, VZT pro
klubovnu a jiné. (Úspora 5 – 8 mil. Kč).
Varianty možného řešení realizace bytového domu:
1. Projekt zůstane beze změn a obec požádá do února 2019 o dotaci na projekt KoDuS ve výši
cca 12.8 mil Kč, předpokládané celkové náklady 59 mil Kč.
20 bytů 1+kk 45 m2pro seniory,
3+ kk 45 m2); pro seniory
Je nutné dodržet dotační podmínky ubytování seniorů.
2. Změna projektu s minimálními náklady, počet bytů celkem 20 bytů
12 x 1+kk (45 m2);
3 x 2+kk (45 m2);
4 x 3+kk (90 m2).
1 byt – nahrazení prostoru klubovny pro seniory
Snížení nákladů projektu o cca 5 - 8 mil. Kč (bez výtahu, fotovoltanické panely, úspora
vybavení ZTP, infosystém ZTP aj), objekt bude složit jak pro seniory, mladé začínající rodiny
(startovací byty) a sociálně potřebné občany.
Na jaře roku 2019 bude vyhlášen na MMR nový program pro výstavbu dostupných bytů pro
mladé a sociálních bytů. Na výstavbu bude moci obec získat výhodný dlouhodobý úvěr z EU,
sociální byty bude ministerstvo dotovat ze 100 %. (4-5 bytů). Je možné úvěr získat i z komerční
sféry, pokud budou podmínky výhodnější než u podmínek MMR.
3. Změna projektu s minimálními náklady, počet bytů celkem 20
6 x 1+kk (45 m2);
3 x 2+kk (45 m2)A;
6 x 2+kk (45 m2)B;
4 x 3+kk (90 m2).
1 byt – nahrazení prostoru klubovny pro seniory
Snížení nákladů projektu o cca 5 - 8 mil. Kč (bez výtahu, fotovoltanické panely, úspora
vybavení ZTP, infosystém ZTP aj), objekt bude složit jak pro seniory, mladé začínající rodiny
(startovací byty) a sociálně potřebné občany.
Na jaře roku 2019 bude vyhlášen na MMR nový program pro výstavbu dostupných bytů pro
mladé a sociálních bytů. Na výstavbu bude moci obec získat výhodný dlouhodobý úvěr z EU,
sociální byty bude ministerstvo dotovat ze 100 %. (4-5 bytů). Je možné úvěr získat i z komerční
sféry, pokud budou podmínky výhodnější než u podmínek MMR.
U varianty č.2 a 3 je možné změnou projektu nahradit klubovnu pro seniory dalším bytem.
Rada obce Ratíškovice doporučuje zastupitelstvu obce schválit pro realizaci variantu 3.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schválilo variantu č. 3.
počet bytů celkem 20:
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6 x 1+kk (45 m2);
3 x 2+kk (45 m2)A;
6 x 2+kk (45 m2)B;
4 x 3+kk (90 m2).
1 byt – nahrazení prostoru klubovny pro seniory
Předpokládané náklady na změnu projektu – 300 000 Kč.
Snížení nákladů na realizaci projektu o cca 5 - 8 mil. Kč ( objekt bude složit jak pro seniory,
mladé začínající rodiny a sociálně potřebné občany).
Financování:Předpokládané náklady realizace – maximálně 55 mil. Kč, úvěr maximálně ve
výši 30 mil. Kč, 25 mil. Kč z vlastních zdrojů. Předpokládaná doba realizace rok 2019 – 2021.
Pokud bude na jaře 2019 vyhlášen dotační program z MMR, Obec Ratíškovice využije této
možnosti.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/10 bylo schváleno.
*

*

*

9. Aktualizace přílohy č.1 ke smlouvě o výpůjčce
Zastupitelé se seznámili s aktualizací přílohy č.1ke Smlouvě o výpůjčce se ZŠ Ratíškovice
Předmětem je vyřazení plynové pánve v celkové výši 137 207 Kč uvedené na str. 2 a pořízení
alarmu na MŠ II v celkové výši 106 402.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje aktualizaci přílohy ke Smlouvě o výpůjčce pro ZŠ
Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/11 bylo schváleno.
*
*
*
10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva -- doplnění
Starosta navrhl doplnění rozhodnutí o odměnách pro předsedu výboru nebo komise, který není
členem zastupitelstva odměnu ve výši 1 200 Kč za měsíc od 17.12.2018. Dále podle § 84 odst.
p) zákona č.128/2000 Sb., se vznikem pracovně právního vztahu mezi členem ZO a obcí. Další
návrhy nebyly členy zastupitelstva obce podány a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice stanovuje předsedovi výboru nebo komise, který není členem
zastupitelstva odměnu ve výši 1200 Kč za měsíc od 17. 12. 2018.
Hlasování:
Pro/13
Proti/0
Zdrželi se/1(Uhlík)
Usnesení č. ZO-2018/2/12 bylo schváleno

*
*
*
11. OZV č. 2/2018, o zrušení OZV č.1/2002 Řád veřejného pohřebiště
Starosta seznámil zastupitele v souladu s § 10 a § 84 odst. 2 písmo i) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), s návrhem OZV č.2/2018 v platném znění o zrušení obecně závazné
vyhlášky obce Ratíškovice č. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště obce Ratíškovice.
Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných 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 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018
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o zrušení obecně závazné vyhlášky obce Ratíškovice č. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště obce.
Ratíškovice.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/13 bylo schváleno.
*

*

*

12. ZŠ Ratíškovice – výroční zpráva
Starosta předal slovo řediteli ZŠ a MŠ Ratíškovice, Mgr. Bc. Josefu Hanákovi, který seznámil
přítomné s výroční zprávou ZŠ a MŠ Ratíškovice, již zastupitelé obdrželi společně s ostatními
materiály k jednání zastupitelstva. Starosta se dotázal, zda má někdo z přítomných dotaz nebo
připomínku k výroční zprávě ZŠ a MŠ Ratíškovice. Nebyl vznesen žádný dotaz a zastupitelé
přistoupili k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí výroční zprávu ZŠ a MŠ Ratíškovice za školní
rok 2017/2018.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/14 bylo schváleno.
*

*

*

13. Rozpočtové opatření č.5/2018
Starosta seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým patřením č.5/2018 (viz příloha č. 3), na
základě aktuálních skutečností a navrhovaných změn v příjmových a výdajových položkách.
Zastupitelé dostali před jednáním ZO změněné rozpočtové opatření, které se liší od materiálu,
zaslaného jako podkladový. Jednalo se o nové skutečnosti, které vyvstaly po odeslání materiálů
členům ZO – přesunutí realizace cyklostezky Hodonín-Ratíškovice na rok 2019 a zvýšení
nákladů na provoz Restaurace Sport. K provozu Restaurace Sport se vyjádřila i Mgr. Jana
Koplíková, ředitelka Baníku Ratíškovice s.r.o. a seznámila přítomné se současnou situací.
K prodloužení lhůty na cyklostezku doplnila informace Ing. Bc. Anna Hubáčková. Vyjádřila
také svůj názor na provozování Restaurace Sport.
Příjmy
- 16 701 500 Kč
Výdaje
- 18 741 100 Kč
Financování
+ 2 039 600 Kč
Celkové příjmy po změně 76 065 400 + financování příjmů 8 676 800 Kč = 84 742 200 Kč
Celkové výdaje po změně: 79 742 200 Kč + financování výdajů 5 000 000 Kč = 84 742 200 Kč
Starosta se dotázal přítomných, zda má někdo dotaz k rozpočtovému opatření č.5/2018.
Nebyly vzneseny žádné dotazy a starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 (viz příloha č. 2).
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/15 bylo schváleno.
*

*

*

14. Pověření rady obce k projednání změny rozpočtu
Zastupitelé projednali možnost případné změny rozpočtu v závěru roku a pověření Rady obce
Ratíškovice k jejímu provedení.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo Obce Ratíškovice pověřuje Radu Obce Ratíškovice k provedení změny rozpočtu
č. 6/2018.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/16 bylo schváleno.
*

*

*

15. Rozpočet schválený na rok 2018- očekávaná skutečnost k 31.12.2018
Zastupitelé se seznámili s rozpočtem letošního roku, očekávanou skutečností.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí rozpočet schválený na rok 2018 očekávanou
skutečnost ke dni 31.12.2018
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/17 bylo schváleno.
*

*

*

16. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
Starosta Ing. Josef Uhlík, seznámil přítomné zastupitele s plánovanými příjmy a výdaji rozpočtu
obce na rok 2019 (viz příloha č. 3). Návrh rozpočtu obce na rok 2019 byl dne 29. 11. 2018 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
82 807 200 Kč
Financování příjmů
8 316 100 Kč
Příjmy celkem
91 123 300 Kč
Výdaje
86 123 300 Kč
Financování výdajů
5 000 000 Kč
Výdaje celkem
91 123 300 Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje rozpočet obce na rok 2019 v celkových příjmech
82 807 200 Kč v celkových výdajích 86 123 300 Kč a schodek rozpočtu bude pokryt přebytkem
hospodaření minulých let. Závaznými ukazateli jsou příjmy a výdaje.
Příjmy
82 807 200 Kč
Financování příjmů
8 316 100 Kč
Příjmy celkem
91 123 300 Kč
Výdaje
86 123 300 Kč
Financování výdajů
5 000 000 Kč
Výdaje celkem
91 123 300 Kč
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/18 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje příděly do fondů obce na rok 2019 viz příloha:
- sociální fond
200 000 Kč
- fond rezerv a rozvoje
149 100 Kč
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje částku na dotace ve výši 4 723 000 Kč na rok 2019
viz. příloha a příspěvky organizacím v celkové částce 4 680 000 Kč.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/20 bylo schváleno.
*

*

*

11. Rozpočtový výhled na rok 2020-2022
Zastupitelé projednali návrh střednědobého výhledu rozpočtu Obce Ratíškovice na rok 2020 –
2022, který byl zveřejněn na úřední i elektronické desce od 29. 11. 2018 – 17. 12 2018.
Zastupitelé dostali před jednáním ZO změněný rozpočtový výhled na rok 2020-2022, který se
liší od zaslaného materiálu. Důvodem bylo zapracování úvěru v roce 2020 ve výši 20 mil. Kč na
výstavbu bytového domu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Obce Ratíškovice na
rok 2020 – 2022 dle návrhu č. 2 upraveného v položce přijetí úvěru z 20 mil. na 30 mil Kč.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/21 bylo schváleno.
*

*

*

22. Různé
a) Návrh termínů zasedání ZO
Starosta seznámil zastupitele s návrhem termínů zasedání ZO pro 1. pololetí 2018: 25. 2., 29. 4.,
24. 6. 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí termíny zasedání zastupitelstva v 1. pol. 2019.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2018/2/22bylo schváleno.
b) Kulturní akce
Mgr. Jana Koplíková informovala o kulturních akcích, které se konají v měsících prosinci, lednu
a únoru. Ing. Vladimíra Motlová informovala o silvestrovském pochodu.
*

*

*

V 19:40 hod. starosta poděkoval všem za účast, požádal o spolupráci na organizaci plesu a
ukončil zasedání zastupitelstva.
*

*

*

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č.5/2018
3. Návrh rozpočtu obce na rok 2019
4. Návrh střednědobého výhledu obce na rok 2020 - 2022

Zápis byl vyhotoven dne: 18. 12. 2018
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Zapisovatelka: Jarmila Šaňková

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
Václav Koplík

.............................................. dne ...........................................
PhDr. Mgr. Bc. Josef Hanák

Starosta:

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