Obec Rantířov
Zastupitelstvo obce Rantířov
Zápis
zasedání Zastupitelstva obce Rantířov,
konaného dne 26. 4. 2021, od 19:00 hodin v KD Rantířov
Přítomní zastupitelé: Tomáš Novotný, Ing. Vladimír Šašek, Mgr. Magdaléna Lavičková,
Radek Pavlíček, Karel Blažek a Martina Smrčková
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 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
zapisovatelkou paní Martinu Smrčkovou. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 1/3/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov určuje ověřovateli zápisu pana Karla Blažka a pana
Radka Pavlíčka a zapisovatelkou paní Martinu Smrčkovou.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/3/21 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 navrhuje rozšířit program jednání v bodě 5 – Různé, o
následující body:
5a) Projednání smlouvy o dílo na poradenské služby při získání dotace na projektovou
dokumentaci na vodovodní přivaděč v obci Rantířov
5b) Projednání smlouvy o dílo na zakázku „Výstavba opěrné stěny v Rantířově“
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5c) Projednání smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na „Přívodní
řad do VDJ, zásobovací řad obce v Rantířově
Dále starosta navrhl doplnění čísel smluv v bodech 3 a 4.
Program jednání:

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení a doplnění programu jednání
3) Projednání smlouvy č. 1200300174, SFZP 060228/2021"PP Obec Rantířov,
okres Jihlava splašková kanalizace a ČOV"
4) Projednání smlouvy č. 1200300175, SFZP 060685/2021 "PP- Obec Rantířov, okres Jihlava přívodní řad do VDJ, zásobovací řad do obce"
5a) Projednání smlouvy o dílo na poradenské služby při získání dotace na projektovou dokumentaci na vodovodní přivaděč v obci Rantířov
5b) Projednání smlouvy o dílo na zakázku „Výstavba opěrné stěny v Rantířově“
5c) Projednání smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na „Přívodní řad do VDJ, zásobovací řad obce“ v Rantířově
5) Diskuse
6) Závěr

Návrh usnesení č. 2/3/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje program zasedání s doplněním v bodě 5 –
Různé o body 5a), 5b) a 5c) a doplněním čísel smluv v bodech 3 a 4.
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/3/21 bylo schváleno

3) Projednání smlouvy č. 1200300174, SFZP 060228/2021"PP Obec Rantířov, okres Jihlava splašková kanalizace a ČOV"
ZO bylo seznámeno s návrhem smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 2 180 754 Kč.
Návrh usnesení č. 3/3/21:
ZO schvaluje smlouvu č. 1200300175, SFZP 060228/2021 "PP Obec Rantířov, okres Jihlava
splašková kanalizace a ČOV" a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 3/3/21 bylo schváleno
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Proti 0

Zdrželi se 0

4) Projednání smlouvy č. 1200300175, SFZP 060685/2021 "PP- Obec Rantířov, okres
Jihlava přívodní řad do VDJ, zásobovací řad do obce"
ZO bylo seznámeno s návrhem smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 776 721,98 Kč.
Návrh usnesení č. 4/3/21:
ZO schvaluje smlouvu č. 1200300175, SFZP 060685/2021 "PP- Obec Rantířov, okres Jihlava
přívodní řad do VDJ, zásobovací řad do obce" a pověřuje starostu jejím podpisem
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/3/21 bylo schváleno

5a) Projednání smlouvy o dílo na poradenské služby při získání dotace na projektovou
dokumentaci na vodovodní přivaděč v obci Rantířov
ZO bylo seznámeno s návrhem smlouvy o dílo mezi obcí Rantířov a Ing. Miroslavem Bártlem
na poradenské služby v ceně 30 000 Kč na získání dotace na projektovou dokumentaci pro vodovodní přivaděč do obce.
Návrh usnesení č. 5/3/21:
ZO schvaluje smlouvu o dílo na poradenské služby při získání dotace na projektovou dokumentaci na vodovodní přivaděč v obci Rantířov a pověřuje starostu jejím podpisem
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/3/21 bylo schváleno

5b) Projednání smlouvy o dílo na zakázku „Výstavba opěrné stěny v Rantířově“
ZO bylo seznámeno s návrhem smlouvy o dílo mezi obcí Rantířov a Ing. Miroslavem Bártlem
na přípravu dokumentů zadávacího řízení, organizace a vyhodnocení výběrového řízení této
stavby. Cena za dílo je 10 000 Kč.
Návrh usnesení č. 6/3/21:
ZO schvaluje smlouvu o dílo na přípravu dokumentů zadávacího řízení, organizace a vyhodnocení výběrového řízení zakázky „Výstavba opěrné stěny v Rantířově a pověřuje starostu jejím podpisem
Výsledek hlasování: Pro 6
Usnesení č. 6/3/21 bylo schváleno
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Proti 0

Zdrželi se 0

5c) Projednání smlouvy o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na „Přívodní řad
do VDJ, zásobovací řad obce v Rantířově
ZO bylo seznámeno s návrhem smlouvy o dílo mezi obcí Rantířov a Ing. Vladimírem Kličkou,
na vyhotovení projektové dokumentace ke stavbě kanalizace a ČOV v obci. Cena díla je
906 895 Kč.
Návrh usnesení č. 7/3/21:
ZO schvaluje smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na „Přívodní řad do
VDJ, zásobovací řad obce v Rantířově a pověřuje starostu jejím podpisem
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/3/21 bylo schváleno

6) Diskuze

7) Závěr

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:15 hodin. Termín dalšího zasedání bude
oznámen obvyklou formou.

Zápis byl vyhotoven dne: 26. 4. 2021

Zapisovatelka: Martina Smrčková ………………………….
Ověřovatelé: Radek Pavlíček

Starosta:

………………………….... dne 26. 4. 2021

Karel Blažek

…………………………… dne 26. 4. 2021

Tomáš Novotný

……………………………. dne 26. 4. 2021

Razítko obce:

Tomáš
Novotný

Digitálně podepsal
Tomáš Novotný
Datum: 2021.05.03
11:49:38 +02'00'

Zápis ze zasedání zveřejněn na úřední desce obce Rantířov i elektronicky.
Vyvěšeno ode dne: 3. 5. 2021
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Sejmuto dne: 18. 5. 2021

