Obec Rantířov
Zastupitelstvo obce Rantířov
Zápis
zasedání Zastupitelstva obce Rantířov,
konaného dne 22. 6. 2020, od 18:00 hodin v KD Rantířov
Přítomní zastupitelé: Tomáš Novotný, Ing. Vladimír Šašek, Mgr. Magdalena Lavičková,
Martina Smrčková, Radek Pavlíček, Karel Blažek
Omluveni zastupitelé: Ing. Aleš Prášil
Přítomni z řad občanů: viz prezenční listina
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Rantířov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:00 hodin starostou obce Rantířov Tomášem Novotným. Jako předsedající byl
stanoven zastupitel Tomáš Novotný (dále jako „předsedající“).
1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Karla Blažka a pana Radka Pavlíčka a
zapisovatelkou paní Martinu Smrčkovou. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/3/20:
Zastupitelstvo obce Rantířov určuje ověřovateli zápisu pana Karla Blažka a pana
Radka Pavlíčka a zapisovatelkou paní Martinu Smrčkovou.
Výsledek hlasování: Pro
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Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/3/20 bylo schváleno
2) Schválení a doplnění programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, v souladu s informací
zveřejněnou na úřední desce obce a vyzval členy zastupitelstva k jeho případnému
doplnění. Starosta obce podal návrh na doplnění programu jednání v bodě 9 o bod 9a)
Schválení koupě interaktivního LCD panelu + sada programů pro PO MŠ Kaštánek
Rantířov.
Program jednání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení a doplnění programu jednání
3) Projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina, území obce Rantířov
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4) Projednání smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou
5) Projednání rámcové partnerské smlouvy MAS Třešťsko
6) Projednání přílohy č. 8 ke smlouvě 202232 SMJ o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu
7) Projednání smlouva o poskytování poradenské činnosti v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
8) Projednání programu Fondu Vysočina „Obnova venkova Vysočiny 2020“ oprava usnesení č.8/3/20
9) Různé
9a) Schválení koupě interaktivního LCD panelu 55“ na el. posuvném stojanu +
sada programů pro PO MŠ Kaštánek Rantířov.
10) Diskuse
11) Závěr

Návrh usnesení č. 2/3/20:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje program zasedání s doplněním v bodě 9Různé o bod 9a).
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/3/20 bylo schváleno

3) Projednání smlouvy o poskytnutí příspěvku v souvislosti se zajištěním dopravní obslužnosti na území Kraje Vysočina, území obce Rantířov.
ZO projednalo uzavření smlouvy s Krajem Vysočina, na poskytnutí příspěvku ve výši 70,- Kč
na občana, na účelem zajištění integrovaného dopravního systému. ZO poukazují na skutečnost,
že obci zavedení integrovaného dopravního systému fakticky uškodilo, neboť část spojů do
obce byla zrušena.
Návrh usnesení č. 3/3/20:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku Kraji
Vysočina ve výši 70,- Kč na občana, na zajištění dopravní obslužnosti na území Kraje
Vysočina, území obce Rantířov a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 0

Proti 6

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/3/20 nebylo schváleno

4) Projednání smlouvy o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou osobní dopravou
ZO projednalo uzavření smlouvy s Krajem Vysočina, na zajištění 2 autobusových spojů
z Rantířova do Jihlavy, na částku 3 000,- Kč. ZO poukazují na skutečnost, že by tyto spoje měly
být zahrnuty v integrovaném dopravním systému a obec by je neměla platit samostatně.
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Návrh usnesení č. 4/3/20:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje uzavření smlouvy o úhradě kompenzace na
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 0

Proti 6

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/3/20 nebylo schváleno

5) Projednání rámcové partnerské smlouvy MAS Třešťsko
ZO projednalo možnost uzavření smlouvy o spolupráci se sdružením MAS Třešťsko
Návrh usnesení č. 5/3/20:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje uzavření partnerské smlouvy s MAS Třešťsko a
pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/3/20 bylo schváleno

6) Projednání přílohy č. 8 ke smlouvě 202232 SMJ o podmínkách svozu a zneškodňování
odpadu.
ZO projednalo snížení poplatku za svoz papírového odpadu, kdy došlo ke zlevnění služby
z důvodu vyšší výkupní ceny tohoto odpadu, z původní ceny 162 Kč za 1 100 l papíru na
cenu 132 Kč.
Návrh usnesení č.6/3/20:
Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 8 ke smlouvě 202232 SMJ o podmínkách svozu
a zneškodňování odpadu.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/3/20 bylo schváleno

7) Projednání smlouva o poskytování poradenské činnosti v oblasti požární ochrany a
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
ZO projednalo smlouvu na poskytování poradenství v této oblasti, kterou by poskytovala p.
Jitka Škarydová, Dis a která by zahrnovala prvotní zpracování dokumentů za cenu 7 000,Kč a poradenství oblasti PO a BOZP za cenu 5 000 Kč a zastupování při jednání na úřadech,
kontrolách za cenu 300 Kč/hod.
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Návrh usnesení č. 7/3/20:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na poskytování poradenské činnosti v
oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/3/20 bylo schváleno

8) Projednání programu Fondu Vysočina „Obnova venkova Vysočiny 2020“, oprava
usnesení č.8/2/20
ZO projednalo změnu v čerpání finančních prostředků z programu obnovy venkova.
Původním záměrem bylo, použít peníze na opravu budovy obecního úřadu. Z důvodu
špatného technického stavu obecní zemědělské techniky, byly prostředky čerpány na nákup
zahradního traktoru – sekačky.
Návrh usnesení č. 8/3/20:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu usnesení č. 8/2/20 z důvodu změny účelu čerpání finančních prostředků z programu Fondu Vysočina „Obnova venkova Vysočiny 2020 z původního záměru použití na opravu budovy obecního úřadu na jiný záměr - nákup zemědělské
techniky“.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/3/20 bylo schváleno

9a) Schválení koupě interaktivního LCD panelu 55“ na el. posuvném stojanu + sada
programů pro PO MŠ Kaštánek Rantířov.
ZO projednalo nákup interaktivní tabule z prostředků obce pro místní MŠ z nevyčerpaných
prostředků MŠ, které byly již dříve převedeny na účet obce za cenu 79 896,-Kč.
Návrh usnesení č. 9/3/20:
Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění finančních prostředků z účtu obce na koupi interaktivního LCD panelu 55“ na el. posuvném stojanu + sada programů pro PO MŠ Kaštánek
Rantířov
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 9/3/20 bylo schváleno
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Proti 0

Zdrželi se 0

10) Diskuze
-

Starosta obce informoval ZO a občany o stavu schvalování územního rozhodnutí pro
stavbu ČOV a kanalizace v obci.

-

Dále informoval o stavu záměru stavby nového vodojemu.

-

Dále informoval o podání kasační stížnosti Kraje Vysočina na rozhodnutí soudu ve věci
zrušení povolení skladu výrobků před a po lakování společnosti M-KOVO s.r.o.

11) Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 19:45 hodin. Termín dalšího zasedání bude
oznámen obvyklou formou.

Zápis byl vyhotoven dne: 22. 6. 2020
Zapisovatelka: Martina Smrčková …………………………….

Ověřovatelé: Radek Pavlíček

Starosta:

.………………………….... dne 24. 6. 2020

Karel Blažek

..…………………………… dne 24. 6. 2020

Tomáš Novotný

……………………………. dne 24. 6. 2020

Razítko obce:
Zápis ze zasedání zveřejněn na úřední desce obce Rantířov i elektronicky.
Vyvěšeno ode dne: 25. 6. 2020
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Sejmuto dne: 10. 7. 2020

podepsal
Tomáš Digitálně
Tomáš Novotný
Datum: 2020.06.25
Novotný 10:28:09 +02'00'

