Zápis Zastupitelstva obce Ratíškovice ze dne 17.2.2020

Obec Ratíškovice
Zastupitelstvo obce Ratíškovice
Zápis č. 9
ze zasedání Zastupitelstva Obce Ratíškovice,
konaného dne 17. února 2020 v 17:00 hodin
Přítomni: 14 členů ZO (dle přiložené prezenční listiny):
Ing. Jiří Hubáček, Ing. Bc. Anna Hubáčková, Ing. Martin Šupálek Ing. Lubomír
Motl, Vojtěch Koten, PhDr. Radim Šťastný, Jiří Šupálek, Ing. Josef Uhlík, Bc. Filip
Kundrata, Václav Koplík, Mgr. Jana Koplíková, PhDr. Mgr. Bc. Josef Hanák, Ing.
Vladimíra Motlová, MUDr. Pavel Kopeček.
Omluveni:

Anna Foltýnová, DiS.

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 7. 2. 2020 do 17. 2. 2020. Současně bylo oznámení zveřejněno i
na elektronické úřední desce a v kabelové televizi.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 14
členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (dle § 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starosta určil paní Jarmilu Šaňkovou zapisovatelkou jednání.
Starosta navrhl za ověřovatele zápisu č. 9 pana Jiřího Šupálka a PhDr. Mgr. Bc. Josefa Hanáka.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje jako ověřovatele zápisu č. 9 pana Jiřího Šupálka a
PhDr. Mgr. Bc. Josefa Hanáka.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/9/1 bylo schváleno.
Následně byli zastupitelé seznámeni s návrhem programu a přistoupili k hlasování o návrhu
programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje následující program 9. zasedání zastupitelstva:
Rada projednala program 9. zasedání ZO dne 17.2.2020:
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatele
2. Zpráva z finančního výboru
3. Zpráva z kontrolního výboru
4. Zpráva z rady obce
5. Majetkoprávní záměr - nákup pozemku od DIAMO s.p., parc. č. 2599/1
6. Rozpočtové opatření č.1/2020
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
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8. Strategie rozvoje obce Ratíškovice 2020-2024
9. Bytový dům Ulička č.p. 1435 - žádost o dotaci
10. Různé: Informace o ordinaci praktického lékaře
Nákup bytu MUDr. Emilie Proksové
Územní plán – změna č. 3
Informace - Zpráva o činnosti Obecní Policie
Příspěvek na elektrovozík XXXXX
Koncert 5.7.2020 – skupina Jelen
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Usnesení č. ZO-2020/9/2 bylo schváleno.

Zdrželi se/0

2. Zpráva z finančního výboru
Starosta zahájil projednání bodu č. 2 a předal slovo Ing. Lubomíru Motlovi, předsedovi
finančního výboru, který informoval zastupitele o jednání Finančního výboru Obce Ratíškovice
od posledního zasedání zastupitelstva. Finanční výbor se zabýval především změnou rozpočtu
č. 1/2020 a odměnách uvolněným členům ZO. 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/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/9/3 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 k činnosti kontrolního výboru. Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo
přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí informace z jednání Kontrolního výboru
Obce Ratíškovice bez připomínek.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/1
Usnesení č. ZO-2020/9/4 bylo schváleno.
*

*

*

4. Zpráva z rady obce
Místostarosta PhDr. Radim Šťastný seznámil zastupitele s jednáním Rady Obce Ratíškovice od
posledního zasedání zastupitelstva. Starosta se dotázal, zda jsou nějaké připomínky k činnosti
rady obce. Nebyly vzneseny žádné připomínky a bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice bere na vědomí informace z jednání Rady Obce Ratíškovice
bez připomínek.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/9/5 bylo schváleno.
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*

*

*

5. Majetkoprávní záměry
Nákup pozemku od DIAMO s.p.
Zastupitelstvo projednalo nákup pozemku parc. č. 2599/1 v k.ú. Ratíškovice. Pozemek je ve
vlastnictví státního podniku DIAMO, odštěpný závod GEAMI, Dolní Rožinka, č.p. 86. Výměra
25593 m2, cena 510 000 Kč, náklady na řízení 6 150 Kč, celkem 516 150 Kč.
Prodávající: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAMI, Dolní Rožinka, č.p. 86
kupující: Obec Ratíškovice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje návrh kupní smlouvy a nákup pozemku v kat.
území Ratíškovice p.č. 2599/1 o vým. 25593 m2.
Cena 510 000 Kč.
Prodávající: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAMI, Dolní Rožinka č.p. 86
Kupující: Obec Ratíškovice.
Náklady řízení hradí kupující.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/9/6 bylo schváleno.
*

*

*

6. Rozpočtové opatření č. 1/2020
Starosta seznámil přítomné zastupitele s rozpočtovým patřením č. 1/2020 (viz příloha č. 2), na
základě aktuálních skutečností a navrhovaných změn v příjmových a výdajových položkách.
Příjmy
- 22 000 Kč
Výdaje
+ 1 830 000 Kč
Financování
+ 1 852 000 Kč - snížení zůstatku na běžném účtu
Celkové příjmy po změně 74 325 700 Kč + financování příjmů 16 915 100 Kč = 91 240 800 Kč
Celkové výdaje po změně: 86 240 800 Kč + financování výdajů 5 000 000 Kč = 91 240 800 Kč
Starosta se dotázal přítomných, zda má někdo dotaz k rozpočtovému opatření č. 1/2020.
Nebyly vzneseny žádné dotazy a starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 (viz příloha č. 2).
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/9/7 bylo schváleno.
*

*

*

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta seznámil zastupitele s navýšením odměn za výkon funkce členům zastupitelstva od
1.1.2020 Výše odměn neuvolněným členům ZO byla projednána na finančním výboru dne
10.2.2020 Finanční výbor navrhuje navýšit odměnu neuvolněným členům ZO. Navýšení je 10%
od stávajících odměn.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
člen zastupitelstva obce
1 650 Kč
předseda výboru nebo komise
2 970 Kč
člen výboru nebo komise
2 200 Kč
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člen rady obce
5 500Kč
člen rady obce a člen výboru nebo komise
6 930Kč
člen rady obce a předseda výboru nebo komise
7 150Kč
Odměna bude poskytována od 1. 3.2020, členové zastupitelstva se nevzdávají odměny za
měsíc. Jedná se o souhrnnou odměnu za souběh výkonu konkrétních funkcí.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/9/8 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice stanovuje členu výboru nebo komise, který není členem
zastupitelstva, odměnu ve výši 990 Kč za měsíc od 1. 3.2020.
(viz příloha č. 4).
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/9/9 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice stanovuje předsedovi výboru nebo komise, který není členem
zastupitelstva odměnu ve výši 1320 Kč za měsíc od 1.3.2020.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/1(Uhlík)
Usnesení č. ZO-2020/9/10 bylo schváleno.
*

*

*

8. Program rozvoje obce na období 2020-2024
Zastupitelstvo projednalo návrh Programu rozvoje obce na období 2020-2024 včetně
vypracované strategické části. Program zpracovává MAS Kyjovské Slovácko v pohybu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice odročuje schválení Programu rozvoje obce Ratíškovice na
období 2020-2024 na dubnové zastupitelstvo.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č.ZO-2020/9/11 bylo schváleno.
*

*

*

9. Bytový dům Ulička č.p. 1435 - žádost o dotaci
Zastupitelé se seznámili s informací o dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení z programu
Výstavba pro obce - na pořízení sociálních bytů, sociálních domů a smíšených domů. V případě
obce Ratíškovice jde o stavbu smíšeného bytového domu s celkovým počtem 20 bytů
a z toho 8 bytů sociálních, na které je možno čerpat dotaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Ratíškovice schvaluje Investiční záměr k projektu „Bytový dům Ulička
1435, Ratíškovice“. Tento Investiční záměr bude součástí Žádosti o dotaci ze Státního fondu
rozvoje bydlení z programu Výstavba pro obce - na pořízení sociálních bytů, sociálních domů
a smíšených domů.
Hlasování:
Pro/14
Proti/0
Zdrželi se/0
Usnesení č. ZO-2020/9/12 bylo schváleno.
*

*

*
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10. Různé
a) Informace o ordinaci praktického lékaře
Starosta informoval zastupitele o pokračování rekonstrukce ordinace praktického lékaře
v Ratíškovicích v objektu DPS. Projekt je dokončen (14. 2. 2020), je zahájeno výběrové řízení
na zhotovitele stavby (rada dne 17. 2. 2020) a současně probíhá stavební řízení. Na DPS se
realizují přípravné práce v prostorách, které užívá charita. Dále starosta informoval o jednání
s MUDr. Emilií Proksovou. MUDr. Proksová oficiálně ukončila činnost praktického lékaře pro
dospělé k 1.4.2020. Oznámení o této skutečnosti je vyvěšeno v její ordinaci a na desce obecního
úřadu.

b) Nákup bytu MUDr. Proksové
Starosta informoval o jednání s MUDr. Proksovou ve věci nákupu jejího bytu, případně
ordinace ve zdravotním středisku. Záležitost prodeje se bude řešit po zprovoznění nové ordinace
na DPS.

c) Územní plán – změna č. 3
Starosta informoval zastupitele o probíhající Změně č. 3 ÚP. Dne 5.2.2020 proběhlo na OÚ
veřejné projednání Změny č. 3 ÚP Ratíškovice.

d) Informace - Zpráva o činnosti Obecní Policie
Starosta informoval zastupitele o činnosti Obecní Policie za rok 2019.

e) Příspěvek na elektrovozík p. XXXXXXXX
Starosta informoval zastupitele o příspěvku na nový elektrický vozík p. XXXXXXX. Jeho
žádost projednala sociální komise a finanční výbor.

f) Koncert kapely Jelen - 5.7.2020
Mgr. Jana Koplíková informovala o koncertu skupiny Jelen dne 5.7.2020. Je dohodnuta cena
s kapelou, zvukařem a řeší se předkapela. V rozpočtu je vyčleněna rezerva pro případné ztráty.

g) Přeložka silnice III/4258
Starosta informoval zastupitele o chystané přeložce silnice Ratíškovice – Rohatec. Návrh
přeložení bude předmětem další změny Územního plánu obce Ratíškovice.

h) Fotovoltaická elektrárna a KGJ
Starosta informoval zastupitele o výsledcích provozu fotovoltaické elektrárny a kogenerační
jednotky v areálu Baník za rok 2019.
*

*

*

11. Závěr
V 18.15 hod. starosta poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva.
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*

*

*

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č.1/2020

Zápis byl vyhotoven dne: 17.2.2020
Zapisovatelka: Jarmila Šaňková

Ověřovatelé:

.............................................. dne 17.2.2020
Jiří Šupálek

.............................................. dne 17.2.2020
PhDr. Mgr. Bc. Josef Hanák

Starosta:

.............................................. dne 17.2.2020
Ing. Josef Uhlík
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