Obec Rantířov
Zastupitelstvo obce Rantířov
Zápis
zasedání Zastupitelstva obce Rantířov,
konaného dne 7. 6. 2021, od 20:00 hodin v KD Rantířov
Přítomní zastupitelé: Tomáš Novotný, Ing. Vladimír Šašek, Ing. Aleš Prášil, Mgr. Magdaléna
Lavičková, Radek Pavlíček, Karel Blažek a Martina Smrčková
Omluveni zastupitelé: 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. 1/5/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov určuje ověřovateli zápisu pana Karla Blažka a pana
Radka Pavlíčka a zapisovatelkou paní Martinu Smrčkovou.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 1/5/21 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 Různé o
body:
10a) Projednání žádosti o souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Kaštánek do výzvy
operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání, šablony III.
10b) Projednání převedení finančních prostředků TJ Ježek Rantířov, za sběr železného
šrotu
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10c) Projednání předání staveniště stavby „OBEC RANTÍŘOV opěrná zeď
s oplocením“
Program jednání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení a doplnění programu jednání
3) Projednání roční účetní závěrky obce Rantířov za rok 2020
4) Projednání závěrečného účtu obce Rantířov za rok 2020 spolu se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rantířov za rok 2020
5) Projednání roční účetní závěrky PO MŠ Kaštánek za rok 2020
6) Projednání závěrečného účtu PO MŠ
Kaštánek za rok 2020
7) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Kraj Vysočina Obec Rantířov „VDJ Rantířov“
8) Projednání smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Statutární
město Jihlava Obec Rantířov „VDJ Rantířov“
9) Projednání programu Fondu Vysočina „Obnova venkova Vysočiny 2021“
10) Různé
10a) Projednání žádosti o souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Kaštánek do výzvy
operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání, šablony III.
10b) Projednání převedení finančních prostředků TJ Ježek Rantířov, za sběr
železného šrotu
10c) Projednání předání staveniště stavby „OBEC RANTÍŘOV opěrná zeď
s oplocením“
11) Diskuse
12) Závěr

Návrh usnesení č. 2/5/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje program zasedání s doplněním v bodě Různé
o body 10a),10b) a 10c).
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/5/21 bylo schváleno
3) Projednání roční účetní závěrky obce Rantířov za rok 2020
ZO projednalo roční účetní závěrku obce Rantířov za rok 2020. Vyvěšeno dne 17. 5. 2021,
sejmuto 8. 6. 2021
Návrh usnesení č. 3/5/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje roční účetní závěrku obce Rantířov za rok 2020 dle
předložených výkazů, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 3/5/21 bylo schváleno
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Proti 0

Zdrželi se 0

4) Projednání závěrečného účtu obce Rantířov za rok 2020 spolu se zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Rantířov za rok 2020
ZO projednalo závěrečný účet obce Rantířov za rok 2020, který byl vyvěšen 17. 5. 2021 na
úřední desce obce Rantířov a sejmut bude 8. 6. 2021. Dále byly zastupitelům sděleny výsledky
přezkoumání hospodaření, které bylo provedeno dne 14. 5. 2021 Krajským úřadem Kraje Vysočina. Zastupitelé byly seznámeni, že přezkoumáním nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Návrh usnesení č. 4/5/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje závěrečný účet obce Rantířov bez výhrad, spolu se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rantířov za rok 2020 přezkoumáním
nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/5/21 bylo schváleno

5) Projednání roční účetní závěrky PO MŠ Kaštánek za rok 2020
ZO projednalo závěrečný účet PO MŠ Rantířov za rok 2020, který byl vyvěšen 17. 5. 2021 na
úřední desce obce Rantířov a sejmut bude 8. 6. 2021.
Návrh usnesení č. 5/5/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje roční účetní závěrku PO MŠ Kaštánek za rok 2020
dle předložených výkazů, které jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/5/21 bylo schváleno

6) Projednání závěrečného účtu PO MŠ Kaštánek za rok 2020
ZO projednalo závěrečný účet PO MŠ Kaštánek za rok 2020 s hospodářským výsledkem 99,54
Kč. Ředitelka PO MŠ požádala zastupitelstvo obce o převedení hospodářského výsledku do
rezervního fondu.
Návrh usnesení č. 6/5/21:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet PO MŠ Kaštánek s hospodářským výsledkem
99,54 Kč a schvaluje převedení hospodářského výsledku do rezervního fondu.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/5/21 bylo schváleno

7) Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Kraj Vysočina Obec Rantířov „VDJ Rantířov“.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy s Krajem Vysočina na zřízení služebnosti
sítí ke stavbě vodojemu, vedoucích pod krajskou komunikací.
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Návrh usnesení č. 7/5/21:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti Kraj
Vysočina Obec Rantířov „VDJ Rantířov“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/5/21 bylo schváleno

8) Projednání smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Statutární město Jihlava Obec Rantířov „VDJ Rantířov“
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy s městem Jihlava na zřízení služebnosti
sítí ke stavbě vodojemu, vedoucích pod městskou komunikací a bylo seznámeno s nutností chránit
dřeviny v této lokalitě.
Návrh usnesení č. 8/5/21:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Statutární město Jihlava Obec Rantířov „VDJ Rantířov“ a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/5/21 bylo schváleno

9) Projednání programu Fondu Vysočina „Obnova venkova Vysočiny 2021“
Zastupitelé obce byli seznámeni s možnými investičními akcemi v rámci čerpání dotací z programu „Obnova venkova Vysočiny 2021“.
Návrh usnesení č. 9/5/21:
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s programem „Obnova venkova Vysočiny 2021“ a schvaluje použití prostředků na modernizaci a údržbu budovy obecního úřadu.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 9/5/21 bylo schváleno

10) Různé
10)a Projednání žádosti o souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Kaštánek do výzvy
operačního programu výzkum, vývoj a vzdělání, šablony III.

Ředitelka MŠ předložila žádost zastupitelům na zapojení do projektu, kdy by byl
z projektu hrazen školní asistent, pracující na poloviční úvazek, který bude pomáhat při
sebeobsluze malých dětí.
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Návrh usnesení č. 10/5/21:
Zastupitelstvo obce schvaluj zapojení MŠ Kaštánek do výzvy operačního programu výzkum,
vývoj a vzdělávání, šablony III.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/5/21 bylo schváleno

10)b Projednání převedení finančních prostředků TJ Ježek Rantířov, za sběr že
lezného šrotu
ZO projednalo převedení výtěžku ze sběru železného odpadu, který zajišťovali fotbalisté
do rozpočtu TJ| Ježek Rantířov
Návrh usnesení č. 11/5/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje převedení finančních prostředků za sběr
železného šrotu ve výši 16 250,- Kč na účet TJ Ježek Rantířov
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/5/21 bylo schváleno

10)c Projednání předání staveniště stavby „OBEC RANTÍŘOV opěrná zeď
s oplocením“
Starosta seznámil občany a zastupitele s historický vývojem zamýšlené stavby opěrné zdi a
zmínil jednotlivé termíny jednání, podpisů smluv s vlastníky, průběhem výběrového řízení a
s termínem zahájení a ukončení stavby. Dále seznámil přítomné s problémem bazénu
postaveného na pozemku Tlustých, který zasahuje do manipulačního prostoru stavby a u
kterého hrozí riziko jeho porušení při stavebních pracích. Manželé Tlustí souhlasí se svoláním
schůzky se stavební firmou, kam by případně přizvali také bazénového specialistu prodejce
bazénu. Dále bylo oznámeno, že během týdne bude zaměřen a vytyčen prostor stavby, kdy bude
zřejmé, kde přesně se bude nacházet stavba a jaký je manipulační prostor pro stavební práce a
jaké jsou vzdálenosti bazénu od prostoru stavby. Na jednání byl také přítomen projektant Ing.
Klička, který vysvětlil technické problémy vzniklé touto situací. Dále vysvětlil rizika posunutí
termínu dokončení stavby, pokud by se vyhovělo požadavku manželů Tlustých na realizaci
stavby až po koupací sezóně, kdy by vypustili vodu z bazénu. Rizika spočívají v aktuálním
prudkém zdražováním stavebního materiálu.
Zastupitelstvo obce Rantířov bere na vědomí závěry jednání o předání staveniště.

11) Diskuse
Pan Hula diskutoval problém vandalismu v areálu tenisového kurtu a fotbalového hřiště a neoprávněného používaní prostoru kurtu bez zaplacení příslušných poplatků obci.
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12) Závěr

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:40 hodin. Termín dalšího zasedání bude
oznámen obvyklou formou.
Zápis byl vyhotoven dne: 7. 6. 2021

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

Starosta:

………………………….... dne 8. 6. 2021

Karel Blažek

…………………………… dne 8. 6. 2021

Tomáš Novotný

……………………………. dne 8. 6. 2021

Razítko obce:
Zápis ze zasedání zveřejněn na úřední desce obce Rantířov i elektronicky.
Vyvěšeno ode dne: 8. 6. 2021
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Sejmuto dne: 23. 7. 2021

