Obec Rantířov
Zastupitelstvo obce Rantířov
Zápis
zasedání Zastupitelstva obce Rantířov,
konaného dne 1. 8. 2022, 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. 1/3/22:
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. 1/3/22 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 v bodě 13 – Různé o bod
13a) Projednání zprávy ze zasedání finančního výboru a zprávy ze zasedání komise pro
kontrolu hospodaření PO MŠ Kaštánek Rantířov.
Program jednání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení a doplnění programu jednání
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3) Projednání smlouvy o dílo na realizaci zakázky Obec Rantířov přívodní
řád do VDJ, zásobovací řád do obce
4) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene č. Ji-014330042877/022-ADS
kabel NN chaty
5) Projednání dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 03/2021
6) Projednání vypsání výběrového řízení technický dozor stavby Obec Rantířov přívodní řád do VDJ, zásobovací řád do obce
7) Projednání vypsání výběrového řízení BOZP stavby Obec Rantířov přívodní řád do VDJ, zásobovací řád do obce
8) Projednání dohody o provedení práce – volební lístky
9) Projednání dohody o provedení práce – topení volební místnost
10) Projednání záměru nájemní smlouvy pozemek č. parc. 53/97
11) Projednání převedení výtěžku železný šrot TJ Ježek Rantířov spolek
12) Projednání rozpočtového opatření č. 3
13a) Projednání zprávy ze zasedání finančního výboru Obce Rantířov a zprávy
ze zasedání komise pro kontrolu hospodaření PO MŠ Kaštánek Rantířov.
13b) Projednání příkazní smlouvy na vypsání výběrového řízení TDS a BOZP
stavby „Obec Rantířov – splašková kanalizace + ČOV“
14) Diskuze
15) Závěr
Návrh usnesení č. 2/3/22:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje program zasedání s doplněním o bod 13a)
Projednání zprávy ze zasedání finančního výboru Obce Rantířov a zprávy ze
zasedání komise pro kontrolu hospodaření PO MŠ Kaštánek Rantířov 13b)
Projednání příkazní smlouvy na vypsání výběrového řízení TDS a BOZP stavby
„Obec Rantířov – splašková kanalizace + ČOV“
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 2/3/22 bylo schváleno

3) Projednání smlouvy o dílo na realizaci zakázky Obec Rantířov přívodní řád do VDJ,
zásobovací řád do obce
ZO projednalo uzavření smlouvy o dílo v předloženém znění se společností IPOS PS s.r.o,
která byla vybrána v rámci výběrového řízení pro zhotovení stavby „Obec Rantířov – Obec
Rantířov, okres Jihlava přívodní řád do VDJ, zásobovací řad do obce“.
Návrh usnesení č. 3/3/22:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností IPOS PS s.r.o.,
IČ: 00543730, pro zhotovení stavby „Obec Rantířov – Obec Rantířov, okres Jihlava přívodní
řád do VDJ, zásobovací řad do obce“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro 7
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Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 3/3/22 bylo schváleno

4) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene č. Ji-014330042877/022-ADS kabel
NN chaty
ZO projednalo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k umístění z nové zástavby
k chatám na straně k lokalitě Zaječí skok. Zastupitel pan Šašek upozornil, že zřejmě dosud není
obnoven asfaltový povrch na komunikaci. Obec na tuto skutečnost před podpisem smlouvy
prověří a případně zjedná náhradu.
Návrh usnesení č. 4/3/22:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. Ji014330042877/022-ADS kabel NN chaty
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 4/3/22 bylo schváleno

5) Projednání dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 03/2021
ZO projednalo uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na vyhotovení projektové dokumentace ke
stavbě přívodního řadu do obce a kanalizace, na základě kterého by nebylo ze strany obce penalizované opožděné dodání projektové dokumentace ke stavbám. Zpoždění bylo Ing. Kličkou
zdůvodněno nemocí technologa, covidovou situací a také neočekávanými změnami v dokumentaci.
Návrh usnesení č. 5/3/22:
Zastupitelstvo obce Rantířov schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 03/2021 a pověřuje
starostu obce jeho podpisem
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 5/3/22 bylo schváleno

6) Projednání vypsání výběrového řízení technický dozor stavby „Obec Rantířov přívodní
řád do VDJ, zásobovací řád do obce“
ZO projednalo možnosti vypsání výběrového řízení pro technický dozor nad stavbou přívodního řadu do obce. Zadání výběrového řízení renomované firmě je nutné pro to, aby tyto náklady mohly být součástí uznatelné v rámci dotace na tuto stavbu.
Návrh usnesení č. 6/3/22:
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Zastupitelstvo obce schvaluje záměr uzavřít smlouvu se společností Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s. na vypsání výběrového řízení na technický dozor stavby „Obec Rantířov
přívodní řád do VDJ, zásobovací řád do obce“.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 6/3/22 bylo schváleno
7) Projednání vypsání výběrového řízení na BOZP stavby Obec Rantířov přívodní řád
do VDJ, zásobovací řád do obce
ZO projednalo možnosti vypsání výběrového řízení pro bezpečnostní dozor nad stavbou přívodního řadu do obce. Zadání výběrového řízení renomované firmě je nutné pro to, aby tyto
náklady mohly být součástí uznatelné v rámci dotace na tuto stavbu.
Návrh usnesení č. 7/3/22:
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr uzavřít smlouvu se společností Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s. vypsání výběrového řízení na BOZP u stavby „Obec Rantířov přívodní řád do
VDJ, zásobovací řád do obce“.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/3/22 bylo schváleno

8) Projednání dohody o provedení práce – volební lístky
ZO projednalo dohodu o provedení práce – roznos volebních lístků panem Radkem Pavlíčkem.
Návrh usnesení č. 8/3/22:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o roznosu volebních lístků s panem Radkem
Pavlíčkem a pověřuje starostu obce jejím podpisem
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 8/3/22 bylo schváleno

9) Projednání dohody o provedení práce – topení volební místnost
ZO projednalo dohodu o provedení práce – vytopení volební místnosti panem Radkem Pavlíčkem
Návrh usnesení č. 9/3/22:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o topení volební místnosti panem Radkem
Pavlíčkem a pověřuje starostu obce jejím podpisem
Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 9/3/22 bylo schváleno
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Proti 0

Zdrželi se 0

10) Projednání záměru uzavření nájemní smlouvy pozemek č. parc. 53/97
ZO projednalo požadavek pana Jakuba Tesaře na uzavření nájemní smlouvy na užívání obecního pozemku parc. č. 53/97 zejména za účelem přístupu na pozemek. Jak bylo zjištěno, jedna
část tohoto pozemku je již vázána nájemní smlouvou platnou do 1. 9. 2025.
Návrh usnesení č. 10/3/22:
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru na uzavření nájemní smlouvy na užívání
části pozemku parc. č. 53/97 před pozemkem 53/49.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 10/3/22 bylo schváleno

11) Projednání převedení výtěžku železný šrot TJ Ježek Rantířov spolek
ZO projednalo převedení výtěžku ve výši 14 025,- Kč za sběr železného šrotu fotbalovému
klubu, který tento sběr zajistil.
Návrh usnesení č. 11/3/22:
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení výtěžku ze sběru železného šrotu ve výši 14 025,- Kč
ve prospěch TJ Ježek Rantířov spolek.
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 11/3/22 bylo schváleno

12) Projednání rozpočtové opatření č. 3
ZO byly seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 3 a bere jej na vědomí.

13a) Projednání zprávy ze zasedání finančního výboru Obce Rantířov a zasedání komise
pro kontrolu hospodaření PO MŠ Kaštánek Rantířov.
ZO byly seznámeno se závěry zprávy ze zasedání finančního výboru Obce Rantířov a komise
pro kontrolu hospodaření školky, které proběhly dne 1. 8. 2022. Hospodaření PO MŠ Kaštánek
Rantířov bylo bez závad, hospodaření obce rovněž. Finanční výbor provedl kontrolu návrhu
smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Obec Rantířov – Obec Rantířov, okres Jihlava přívodní
řád do VDJ, zásobovací řad do obce. S jejím znění souhlasí, pouze upozorňuje, aby obec ohlídala rozsah případných subdodávek zhotovitele stavby, aby byly v souladu s podmínkami výběrového řízení.
ZO byly seznámeno se zprávou ze zasedání finančního výboru a zprávou ze zasedání komise
pro kontrolu hospodaření PO MŠ Kaštánek Rantířov, které proběhly dne 1. 8. 2022 a bere je
na vědomí.
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13b) Projednání příkazní smlouvy vypsání výběrového řízení na TDS a BOZP stavby
„Obec Rantířov – splašková kanalizace + ČOV“
ZO projednalo možnosti vypsání výběrového řízení v jedné příkazní smlouvě na TDS a BOZP
na dvě připravované stavby Obec Rantířov-rozšíření a akumulační posílení VH soustavy a Obec
Rantířov- splašková kanalizace + ČOV. Na první jmenovanou stavbu bylo schváleno vypsání
výběrového řízení v bodech 6 a 7. Starosta navrhl schválit příkazní smlouvu na obě stavby s firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Návrh usnesení č. 12/3/22:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít příkazní smlouvu se společností Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s. vypsání výběrového řízení na TDS a BOZP u stavby „Obec Rantířov –
rozšíření a akumulační posílení VH soustavy“ za 15 000,- Kč bez DPH a „TDS stavby Obec
Rantířov – splašková kanalizace + ČOV“ za 15 000,- Kč bez DPH a „BOZP stavby Obec
Rantířov – splašková kanalizace + ČOV“ ZA 15 000,- bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 12/3/22 bylo schváleno

14) Diskuse
Zastupitelé obce diskutovali o možnosti realizace záměru města Jihlavy na vedení cyklostezky
bývalým náhonem. Dále diskutovali stav stezky přes modřínkovou alej pro pěší i cyklisty.
15) Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21:15 hodin. Termín dalšího zasedání bude
oznámen obvyklou formou.

Zápis byl vyhotoven dne: 1. 8. 2022

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

Starosta:

Razítko obce:
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………………………….... dne 2. 8. 2022

Karel Blažek

…………………………… dne 2. 8. 2022

Tomáš Novotný

……………………………. dne 2. 8. 2022

Tomáš
Novotný

Digitálně podepsal
Tomáš Novotný
Datum: 2022.08.04
13:19:52 +02'00'

Zápis ze zasedání zveřejněn na úřední desce obce Rantířov i elektronicky.
Vyvěšeno ode dne: 4. 8. 2022
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Sejmuto dne: 19. 8. 2022

