Obec Rantířov
Zastupitelstvo obce Rantířov
Zápis
zasedání Zastupitelstva obce Rantířov,
konaného dne 7. 9. 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
ve 20:00 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. 1/6/21:
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. 1/6/21 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.
Sám navrhl doplnění v bodě 10) o body:
- 10a) Převedení finančních prostředků z dotace v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování – Šablony III.
- 10b) Změna technologie výstavby opěrné zdi, z lité na prefabrikovanou
Žádné jiné návrhy na doplnění vzneseny nebyly.
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Program jednání:
1)
2)
3)

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení a doplnění programu jednání
Projednání smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.: JI-001030069569/002-ELPE
4)
Projednání dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.6/21
5)
Projednání faktury na dodávku a montáž podlah. krytiny MŠ Kaštánek
6)
Projednání dohody o provedení práce - zastupitel
7)
Projednání zprávy výboru
8)
Informace Obecního úřadu Rantířov (veřejná doprava MHD, přívodní řad vodojem,
kanalizace)
9)
Projednání rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5
10)
Různé
10a) Převedení finančních prostředků z dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III
10b) Změna technologie výstavby opěrné zdi, z lité na prefabrikovanou
11)
Diskuse
12)
Závěr

Návrh usnesení č. 2/6/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje program zasedání s doplněním v bodě 10)Různé o body 10a) a 10b).
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/6/21 bylo schváleno

3) Projednání smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č.: JI-001030069569/002-ELPE
ZO projednalo zřízení věcného břemene ve výši 2 000 Kč – el. přípojka ke
stavebnímu pozemku pana Horáčka.
Návrh usnesení č. 3/6/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č.: JI-001030069569/002-ELPE a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 3/6/21 bylo schváleno
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Proti 0

Zdrželi se 0

4) Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/21 – Havarijní stav dešťové kanalizace.
ZO projednalo uzavření dodatku ke smlouvě o dílo k akci výstavba opěrné zdi. Dodatek se
týká opravy dešťové kanalizace, u které byl zjištěn havarijní stav, hodnota prací je naceněna
ve výši 333 377,20 Kč.
Návrh usnesení č. 4/6/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/21
havarijní stav dešťové kanalizace pověřuje starostu obce jeho podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/6/21 bylo schváleno

5) Projednání faktury na dodávku a montáž podlah. krytiny MŠ Kaštánek
ZO projednalo proplacení faktury v hodnotě 32 294 Kč za opravu podlahové krytiny –linolea.
Návrh usnesení č. 5/6/21:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje proplacení faktury na dodávku a montáž podlahové
krytiny MŠ Kaštánek v částce 32 294 Kč.
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/6/21 bylo schváleno

6) Projednání dohody o provedení práce - zastupitel
ZO projednalo uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem, panem Radkem Pavlíčkem.
Jedná se o distribuci volebních lístků a zajištění vytápění volební místnosti, cena práce je 100
Kč za hodinu.
Návrh usnesení č. 6/6/21:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o provedení práce se zastupitelem, panem
Radkem Pavlíčkem, distribuci volebních lístků a zajištění vytápění volební místnosti, za cenu
práce 100 Kč za hodinu.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/6/21 bylo schváleno

7) Projednání zprávy výboru
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem kontroly hospodaření obce finančním výborem.
Kontrola se uskutečnila dne 6. 9. 2021. Kontrolováno bylo období 1.11.2020-31.8. 2021. Nebylo
zjištěno žádné pochybení.
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Dále bylo seznámeno s výsledkem a závěrem kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce kontrolním výborem, která se konala dne 19. 5. 2021. Nebylo zjištěno žádné pochybení.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávami kontrolního a finančního výboru a bere
je na vědomí.

8) Informace Obecního úřadu Rantířov (veřejná doprava MHD, přívodní řad vodojem,
kanalizace)
Zastupitelé obce i přítomní občané byly seznámeni s výsledky jednání na krajském úřadě, které
se účastnili zastupitelé obce, města Jihlavy a krajského úřadu, ohledně dopravní obslužnosti
obce veřejnou dopravou MHD. Z jednání vyplynulo, že Kraj Vysočina tento záměr nepodporuje, neboť Dopravní podnik města Jihlavy nemá licenci na provozování dopravy v obci Rantířov. Navrhuje přidání několika málo autobusů, ale trvá na zajištění dopravy společností ICOM.
Občané i zastupitelé navrhují pokračovat v dalších jednáních a hledáních dalších možností zajištění dalších spojů do obce. Starosta navrhuje sepsání memoranda obcemi, které mají zájem
o městkou dopravu a jejich předání krajskému úřadu pro projednání.
Dále bylo zastupitelé i občané informováni o postupu přípravných prací na stavbu přívodního
řadu vodojemu a kanalizace, kdy byla obci schválena dotace na projektovou dokumentaci ve
výši 776 721,98 Kč a obec chce do konce roku uskutečnit výběrové řízení na zhotovitele.
Na výstavbu kanalizace a ČOV získala obec dotaci na zhotovení projektové dokumentace, ve
výši2 180 754 Kč. Starosta obce seznámil občany, že bude připravena plná moc k zastupování
občanů obcí Rantířov, která bude občanům obce doručena k podpisu z důvodu usnadnění doručování dokumentů.

Zastupitelé obce a občané byly informováni o stavu akcí: veřejná doprava MHD,
přívodní řad, vodojem a kanalizace a ČOV a zastupitelstvo je bere je na vědomí

9) Projednání rozpočtové opatření č. 3, 4 a 5
Zastupitelé obce byli seznámeni s rozpočtovým opatřeními č. 3, 4 a 5
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 3, 4 a 5 a bere je na
vědomí.

10a) Převedení finančních prostředků z dotace v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání (OP VVV) – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
Šablony III
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení finančních prostředků z dotace na plat školního asistenta,
přidělené školce, ve výši 241 230 Kč z účtu obce na účet PI MŠ Kaštánek Rantířov.

Návrh usnesení č. 7/6/21:
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Zastupitelstvo obce schvaluje převedení finančních prostředků ve výši 241 230 Kč získaných
z dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III, u účtu obce na účet PO MŠ
Kaštánek Rantířov.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 7/6/21 bylo schváleno

10b) Změna technologie výstavby opěrné zdi, z lité na prefabrikovanou
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s potřebou zhotovitele o zvolení jiné technologie výstavby
opěrné zdi formou prefabrikovaných dílů, z důvodu existence stavby bazénu, která v době přípravy
projektu neexistovala a představuje riziko poškození při provedení lité technologie. Změna je odsouhlasena projektantem a TDI.

Návrh usnesení č. 8/6/21:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu technologie výstavby opěrné zdi z lité na
prefabrikovanou.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/6/21 bylo schváleno

11) Diskuse
Paní Škarková se dotázala na možnost opravy budovy hasičárny. Bylo konstatováno, že by bylo
dobré zpracovat studii nebo projekt na opravu budovy.
Starosta obce informoval občany, že zastupitelstvo do budoucna uvažuje o vydání vyhlášky na zákaz stání na veřejných prostranstvích.

12) Závěr

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:20 hodin. Termín dalšího zasedání bude
oznámen obvyklou formou.
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Zápis byl vyhotoven dne: 7. 9. 2021

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

Starosta:

Razítko obce:

………………………….... dne 7. 9. 2021

Karel Blažek

…………………………… dne 7. 9. 2021

Tomáš Novotný

……………………………. dne 7. 9. 2021

Tomáš
Novotný

Digitálně podepsal
Tomáš Novotný
Datum: 2021.09.13
14:48:29 +02'00'

Zápis ze zasedání zveřejněn na úřední desce obce Rantířov i elektronicky.
Vyvěšeno ode dne: 13. 9. 2021
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Sejmuto dne: 28. 9. 2021

