Obec Rantířov
Zastupitelstvo obce Rantířov
Zápis
zasedání Zastupitelstva obce Rantířov,
konaného dne 15. 4. 2021, od 19:00 hodin v KD Rantířov

Přítomní zastupitelé: Tomáš Novotný, Ing. Vladimír Šašek, Ing. Aleš Prášil, Mgr. Magdaléna
Lavičková, Radek Pavlíček, Karel Blažek
Omluveni zastupitelé: Martina Smrčková
Přítomni z řad občanů: viz prezenční listina

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Rantířov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19:00 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
zastupitele Aleše Prášila. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/2/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov určuje ověřovateli zápisu pana Karla Blažka a pana
Radka Pavlíčka a zapisovatelkou pana Aleše Prášila.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/2/21 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 12 o bod 12a)
Projednání smlouvy č.: JI-001030062614/001-ELPE smlouva o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene
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Program jednání:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení a doplnění programu jednání
3) Projednání žádosti o bezúplatném převedení pozemku parc. č. 251/60
z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce
4) Projednání záměru o prodeji pozemku parc. č. 70/1
5) Projednání úpravy pozemku parc. č.53/102 a 53/76
6) Projednání podání žádosti o dotaci JSDH-V2-2022-Pořízení nového dopravního automobilu
7) Projednání smlouvy o poskytnutí daru na činnost TJ Ježek Rantířov spolek
na rok 2021
8) Projednání poskytnutí daru na činnost SH ČMS Rantířov spolek na rok
2021
9) Projednání příkazní smlouva č. SML-Z-M-21-058 zpracování dotace
„Sportovní kabiny v obci Rantířov“
10) Rozpočtové opatření 1
11) Projednání žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
12) Různé
12a) Projednání smlouvy č.: JI-001030062614/001-ELPE smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
13) Diskuse
14) Závěr
Návrh usnesení č. 2/2/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje program zasedání o doplnění v bodě 12 -Různé
o bod 12a
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/2/21 bylo schváleno

3) Projednání žádosti o bezúplatném převedení pozemku parc. č. 251/60 z vlastnictví
České republiky do vlastnictví obce
ZO bylo seznámeno se záměrem požádat pozemkový fond o bezplatné převedení pozemku do
vlastnictví obce, neboť tento pozemek je v cestě k Pekárkovu mlýnu a vlastníci chat by mohly
mít problém s přístupem na svůj pozemek.
Návrh usnesení č. 3/2/21:
ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 251/60 v výměře 71 m 2 z vlastnictví České
republiky do vlastnictví obce a pověřuje starostu podáním žádosti
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Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/2/21 bylo schváleno

4) Projednání záměru o prodeji pozemku parc. č. 70/1
ZO bylo seznámeno o možnosti prodeje pozemku parc. č. 70/1 vlastníku přilehlé nemovitosti.
Návrh usnesení č. 4/2/21:
ZO schvaluje záměr obce Rantířov na prodej pozemku parc. č. 70/1.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/2/21 bylo schváleno
5) Projednání úpravy pozemku parc. č. 53/102 a 53/76
ZO projednalo možnosti úpravy zakoupených pozemků před halou ZZN Pelhřimov, které chce
obec do budoucna využívat jako parkoviště. Na pozemcích je třeba odstranit staré oplocení,
které je v havarijním stavu a opotřebené panely, aby bylo možné provést úpravy a zpevnění
plochy. Starosta předložil ZO cenovou nabídku firmy, zabývající se likvidací tohoto druhu
odpadu za cenu 5 000 Kč (cena za odstranění oplocení bez panelů). Dále byla diskutována
možnost úpravy plochy svépomocí, kdy by si odpad (panely a oplocení) mohly rozebrat
brigádníci pro své potřeby.
Návrh usnesení č. 5/2/21:
ZO schvaluje úpravu plochy na pozemcích parc. č. 53/102 a 53/76 brigádní formou s tím, že
odstraněný materiál bude nabídnut brigádníkům k využití pro jejich potřeby.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/2/21 bylo schváleno

6) Projednání podání žádosti o dotaci JSDH-V2-2022-Pořízení nového dopravního automobilu
ZO byly seznámeni s možností čerpání dotace na pořízení automobilu pro hasičskou jednotku.
Návrh usnesení č. 6/2/21:
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci JSDH-V2-2022 - Pořízení nového dopravního
automobilu
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 6/2/21 bylo schváleno
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Proti 0

Zdrželi se 0

7) Projednání smlouvy o poskytnutí daru na činnost TJ Ježek Rantířov spolek na rok
2021
ZO projednalo poskytnutí daru místnímu fotbalovému klubu ve výši 35 000,- Kč.
Návrh usnesení č. 7/2/21:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru na činnost TJ Ježek
Rantířov spolek na rok 2021 ve výši 35 000,- Kč a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/2/21 bylo schváleno

8) Projednání poskytnutí daru na činnost SH ČMS Rantířov spolek na rok 2021
ZO projednalo nabídku na poskytnutí daru SH ČMS Rantířov ve výši 10 000,-Kč a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Návrh usnesení č. 8/2/21:
ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru na činnost 10 000,- Kč na činnost SH ČMS
Rantířov spolek na rok 2021.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/2/21 bylo schváleno

9) Projednání příkazní smlouva č. SML-Z-M-21-058 zpracování dotace „Sportovní kabiny v obci Rantířov“
ZO projednalo možnost zpracování dotace agenturou RPA na přístavbu sportovních kabin na
fotbalovém hřišti.
Návrh usnesení č. 9/2/21:
ZO schvaluje uzavření příkazní smlouvy č. SML-Z-M-21-058 na zpracování dotace
„Sportovní kabiny v obci Rantířov“ a pověřuje starostu jejím podpisem.

Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/2/21 bylo schváleno

10) Projednání rozpočtového opatření č. 1.

ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 1 a bere je na vědomí.
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11)

Projednání žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.

ZO projednalo žádost o finanční příspěvek ve výši 3000 Kč na provoz Linky bezpečí.
Návrh usnesení č. 10/2/21:
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3000 Kč na provoz Linky bezpečí.
Výsledek hlasování: Pro 0

Proti 4

Zdrželi se 2

Usnesení č. 10/2/21 nebylo schváleno

12) Různé
12a) Projednání smlouvy č.: JI-001030062614/001-ELPE smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene

ZO projednalo schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
pozemku 306/2 – kabelová skříň, kabelové vedení NN
Návrh usnesení č. 11/2/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. JI-01030062614/001 -ELPE a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/2/21 bylo schváleno

13) Diskuze

14) Závěr

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:40 hodin. Termín dalšího zasedání bude
oznámen obvyklou formou.

Zápis byl vyhotoven dne: 15. 4. 2021
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Zapisovatelka: Aleš Prášil ………………………….
Ověřovatelé: Radek Pavlíček

Starosta:

………………………….... dne 15. 4. 2021

Karel Blažek

…………………………… dne 15. 4. 2021

Tomáš Novotný

……………………………. dne 15. 4. 2021
Digitálně podepsal
Tomáš Novotný
Datum: 2021.04.19
15:02:59 +02'00'

Razítko obce:

Tomáš
Novotný

Zápis ze zasedání zveřejněn na úřední desce obce Rantířov i elektronicky.
Vyvěšeno ode dne: 19. 4. 2021
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Sejmuto dne: 4. 5. 2021

