p r o s i n e c 2018

Ze zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce se selo ve støedu 12. 12. 2018.
✦ Jedním z hlavních bodù programu posledního zasedání zastupitelstva v roce
2018, bylo schvalování návrhu rozpoètu
obce na rok 2019. Rozpoèet obce byl sestaven jako schodkový, jeliko je poèítáno s vyími výdaji ne z pøíjmy. Schodek
ve výi 2 mil. Kè bude kryt pøebytkem finanèních prostøedkù obce z minulých let.
Pøíjmy jsou ve výi 13 522 000 Kè, výdaje
ve výi 15 522 000 Kè. V rozpoètu je mimo
jiné poèítáno jak se splátkou úvìru na rekonstrukci vodovodu z r. 2012 ve výi
522 000 Kè tak i s druhou splátkou spojenou s nákupem restaurace ve výi
700 000 Kè. Do investic pro rok 2019 je
zahrnuto hlavnì dokonèení akce Komunikace a autobusové zastávky Ratiboøské
Hory. Z dùvodu patného podloí pod
hlavní silnicí 2/137, jejím vlastníkem je
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Jihoèeský kraj, byl posunut termín dokonèení celé akce. Autobusový záliv smìrem
na Mladou Voici bude dokonèen a po
jaru, a to z dùvodu nutnosti rovnomìrného napojení na hlavní silnici, její èásteènou rekonstrukci provede SÚS Tábor. Na
jaro jsme nechali i finálový povrch na parkoviti pøed fotbalovým høitìm, který
bude z kameniva. Z tohoto dùsledku se
posouvá i termín celkové kolaudace.
V tuto chvíli máme alespoò na stavebním
úøadì zaádáno o pøedèasné uívání èásti
stavby pro autobusový záliv na trase
Ml. Voice - Tábor. Ten by mìl být v provozu zaèátkem února 2019.
✦ Dalí plánovaná akce pro rok 2019 se
týká výmìny osvìtlení v tìlocviènì. Koncem roku 2018 byla podána ádost o dotaci z POV Jihoèeského kraje na èástku
140 000 Kè.

Pøedávání nového dopravního automobilu pro hasièe

Z obsahu:
Zasedalo zastupitelstvo
Víte, e ...
Jízdní øád
Ze kolství
Z matriky
✦ Zastupitelstvo obce projednalo monosti
získání dotací, které vyhlásilo Ministerstvo
pro místní rozvoj ve svém programu Podpora obnovy venkova. Je zde monost zaádat o dotaci z podprogramu na rekonstrukce a pøestavbu veøejných budov
nebo z podprogramu na podporu obnovy
místních komunikací na rok 2019. Výe
dotace je pro obì podopatøení 70 % ze
zpùsobilých nákladù. Termín pro ukonèení podávání ádostí je ji 28. 2. 2019
a ádost musí obsahovat projektovou dokumentaci s rozpoètem.
Doufám, e se podaøí nìkterou
s ádostí s pøílohami do termínu podat.
✦ Zastupitelstvo dále projednalo Plán financování obnovy vodovodù a kanalizací na období
2019 a 2028. Dle vyhláky Mze
è. 448/2017 Sb., a zákona o vodovodech a kanalizacích pro veøejnou potøebu, má vlastník infrastrukturního majetku povinnost vytváøet rezervu finanèních
prostøedkù na obnovu vodovodù a kanalizací a dokládat jejich
pouití pro tyto úèely. Proto byl
schválen plán financování obnovy vodovodù a kanalizací na období 2019 a 2028, který je sestaven tak, aby byl pro kadý rok
pøímoúmìrnì stanoven plán
tvoøení prostøedkù na obnovu
z treb vodného a stoèného.
/pokraèování na str. 2/
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S CHVÁLENÝ

V dalích bodech

ROZPOÈET
obce Ratiboøské Hory
na rok 2019

✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením è.27/2/2018
schvaluje Dodatek è. 9 ke smlouvì o poskytování slueb v oblasti s nakládání s odpady na území obce Ratiboøské Hory a místních èástí, a Dodatek è. 2 ke smlouvì o zabezpeèení separovaného sbìru v obci Ratiboøské Hory.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením è. 28/2/2018
schvaluje opìtovné uzavøení veøejnoprávní smlouvy na úseku
projednávání pøestupkù s mìstem Tábor. Obec Ratiboøské Hory
nadále není schopna svými orgány výkon pøenesené pùsobnosti
na tomto úseku zabezpeèit.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením è. 29/2/2018
schvaluje Smlouvu è. 1030049370/001 o smlouvì budoucí o zøízení vìcného bøemene za úplatu ve výi 3 700 Kè.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením è. 30/2/2018
schvaluje zámìr na prodej obecního pozemku p.è. 890/4 o výmìøe 105 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Dub u Ratiboøských Hor za
cenu 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením è. 31/2/2018
schvaluje zámìr na smìnu èásti obecního pozemku p.è. 434/14
o výmìøe cca 350 m2 za pozemek p.è. 437/13 o výmìøe 2 m2. p.è.
437/14 o výmìøe 84 m2 a p.è. 437/18 o výmìøe 91 m2, v k.ú.
Ratiboøice u Tábora.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením è. 32/2/2018
schvaluje zámìr na prodej èásti obecního pozemku p.è. 1144 a
èásti obecního pozemku p.p.è 1146 o celkové výmìøe cca 70 m2,
v k.ú. Vøesce, za cenu 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením è. 33/2/2018
schvaluje zámìr na smìnu èásti obecního pozemku p.p.è 1145/1
o výmìøe 44 m2 a pozemku p.è. 6 o výmìøe 44 m2 v k.ú. Ratiboøice
u Tábora.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením è. 34/2/2018
schvaluje zámìr na prodej pozemku 210/2 v k.ú. Ratiboøské Hory
o výmìøe 75 m2 za cenu 415 Kè/m2 a zámìr na prodej pozemku
531/6 v k.ú. Dub u Ratiboøských Hor o výmìøe 680 m2 za cenu
411 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením è. 35/2/2018
schvaluje zámìr na smìnu èásti obecního pozemku p.p.è 1621
o výmìøe 537 m2 a pozemku p.è. 1171 o výmìøe 768 m2 v k.ú.
Ratiboøice u Tábora.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením è. 36/20/2018
schvaluje prodej obecního pozemku p.è. 368 o výmìøe 41 m2
(zahrada) v k.ú. Podolí u Ratiboøských Hor za cenu 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením è. 37/20/2018
schvaluje prodej obecního pozemku p.è. 218/2 v k.ú. Podolí u
Ratiboøských Hor o výmìøe 102 m2 za cenu 80 Kè/m2.
✦ Zastupitelstvo obce Ratiboøské Hory Usnesením è. 38/20/2018
schvaluje prodej obecního pozemku p.è. 1158 o výmìøe 346 m2
za cenu 80 Kè/m2 v k.ú. Vøesce a p.p.è 1159 o výmìøe 103 m2 za
cenu 80 Kè/m2 v k.ú. Vøesce spolu s vìcným bøemenem pro pozestarosta
mek p.è. 1159 v k.ú. Vøesce.

UPOZORNÌNÍ
Z DÙVODU ZAJITÌNÍ
ZIMNÍ ÚDRBY
ÁDÁME OBÈANY,
ABY NEPARKOVALI
SVÁ VOZIDLA
NA KOMUNIKACÍCH.
DÌKUJEME.
Oú

Danì z pøíjmu
Daò z nemovitosti
Správní poplatky
Poplatky za odpady
Poplatky ze psù
Poplatky z veø. prostr.
Od obcí na kolství
Za nájem obecních pozemkù
Poplatek za hrobová místa
Pronájem KD
Vìcná bøemena
Voltaika Podolí
Prodej pozemkù
Dotace ze SR JèK
Lesní hospodáøství
Místní komunikace
Autobusová zastávka
Pitná voda
Kanalizace
kolství
Knihovny
Místní rozhlas
Ozvìny
SPOZ
Pøíspìvky spolkùm
Oprava høi
Bytové hospodáøství
Nebytové hospodáøství
Veøejné osvìtlení
Poøízení a zmìna ÚP
Místní hospodáøství
Komunální odpady
Veøejná zeleò
Poární ochrana
Zastupitelstvo obce
Správa obce
Finanèní operace
Èerpání SF
Platby daní
Pøevody z rozp. úètu

Pøíjmy Kè
8 341 000
1 000 000
15 000
510 000
18 000
3 000
10 000
50 000
60 000
5 000
5 000
200 000
1 722 000
200 000
100 000
8 000
180 000

260 000
60 000

89 000

25 000
1 000
660 000

Výdaje Kè

10 000
20 000

400 000
500 000
2 500 000
300 000
200 000
1 400 000
10 000
10 000
20 000
15 000
100 000
200 000
20 000
3 420 000
200 000
80 000
100 000
1 000 000
700 000
30 000
1 000 000
2 000 000
60 000
40 000
5 000
660 000

Celkem
13 522 000
Financování (schodek rozpoètu)
Splátka úvìru
Zapojení pøebytku 2018
2 000 000

15 000 000

Rozpoèet celkem

15 522 000

15 522 000

522 000

POLATKY v roce 2019
Za odpady
600 Kè/rok

Splatnost
do 31. 5. 2019

Za psa
100 Kè/rok

Poplatky se vybírají v hotovosti na obecním úøadì
nebo je moné poplatky uhradit bezhotovostnì na úèet
obce è. 3321301/0100, VS je vae èíslo popisné, do zprávy
pro pøíjemce uveïte vae jméno.
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Volby do obecního
zastupitelstva

Víte, e ...
... na Obecním úøadu v Ratiboøských Horách je mono zakoupit stolní kalendáøe na rok 2019 s dobovými fotografiemi táborska, cena je 69,-/ks ...
n n n
... je monost objednání pedikúry a k Vám domù, blií informace poskytne Iva Prunerová,
tel. : 777 074 971 ...
n n n
... k 31.12. 2018 je v naí obci k trvalému pobytu
Red.
pøihláeno 764 obyvatel ...

Hrobová místa
V roce 2018 skonèily nájemní smlouvy na hrobová místa na høbitovì v Ratiboøicích.
K dnenímu dni nebyly dosud sepsány smlouvy na hrobová místa:

Volby do zastupitelstva
se konaly

5. a 6. øíjna 2018 .

Celkový poèet osob
zapsaných ve výpisech
ze seznamu volièù a jejich dodatkù bylo 614.
K volbám se jich dostavilo 170, co je 27,68 %.

Úèast volièù v jednotlivých èástech obce:
Název

poèet volièù

Malenín
Vøesce
Podolí
Dub
Ratiboøské Hory
Ratiboøice

4
81
41
55
376
57

úèast

2
40
15
17
84
12

%

50
49,3
36,5
30,9
22,3
21

V naem okrsku kandidovala pouze jedna volební strana
Za rozvoj celé obce. Nejvìtí poèet hlasù od volièù získal
Radek Lamboj (118), Tomá Basík (111), Lenka Blovská (110).

Nájemci ze Vøesec:
hrob è. 2
hrob è. 22
hrob è. 52

Nájemci z Ratiboøic:
hrob
hrob
hrob
hrob

è.
è.
è.
è.

41
51
80
93

Nájemci z Podolí:
hrob è. 56

Novou nájemní smlouvu sepíe:
Obecní úøad Ratiboøské Hory
Lucie Makovcová
391 42 Ratiboøské Hory 121
Tel.: 381 283 450
e-mail: ucetni@ratiborskehory.cz

Povinností nájemce hrobového místa je hlásit kadé
pohøbení i uloení urny. Zároveò Vás ádáme o udrování hrobových míst tak, aby nedocházelo ke kodám
na sousedních hrobech. V pøípadì dotazù kontaktujte
Obecní úøad Ratiboøské Hory.
Rodina Novotných ze Vøesec

Sloení Zastupitelstva obce:

Starosta: Radek Lamboj
Místostarosta: Mgr. Tomá Basík
Èlenové rady: Antonín Fier, Lenka Blovská, Jiøí Krch
Finanèní výbor ve sloení:
Pøedseda: Ing. Vladimír Vácha
Èlenové: Jan Rytíø, Petr Mìchura,
Luká Novotný, Miloslav Dvoøák
Kontrolní výbor ve sloení:
Pøedseda: Pavel Chamra
Èlenové: Pavel Vanìk, Lubo Hodný,
Nikola Zøídkaveselá, Radek Vácha.
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Ze kolství

Podzim v naí mateøince

I kdy je u leden, chtìla bych se zmínit o tom, co jsme
dìlali s dìtmi na podzim a jaké akce nás doprovázely ke konci
minulého roku.
V mìsíci øíjnu nás navtívilo známé divadlo Kapárek s pøedstavením Køemílek a Vochomùrka. Dìti si uily spousty legrace, spoleènì si zatanèily a paní hereèky odmìnily veselým potleskem.
V mìsíci listopadu jsme se spoleènì seznámili s pestrými
barvami a plody lesa, povídali si o tom, jak se zvíøátka pøipravují na zimu, jaké si chystají pelíky. Dìti pøipravily podzimní
výzdobu z kreslených obrázkù, lepily listy, støihaly a malovaly
jeky, kreslily brouèky, vyrábìly skøítky oøeáèky a zvíøátka
z katanù. K tomu vemu nám pomáhaly básnièky, písnièky
i rùzné pohybové hry, které dìtem dìlají radost.
Chvíle venku jsme trávili na kolní zahradì, nebo procházce k lesíku, kde se nám ukázali srnky i zajíci. Spoleènì jsme
pozorovali pøicházející zimu. Velice oblíbená je i procházka na
zdejí farmièku, kam chodíme pozdravit èerná prasátka.

Nai malí andílci v mateøské kolce

Mìsíc prosinec probíhal v M ve znamení Adventu, pøíprav
na dìtmi tolik oèekávané Vánoce. V prùbìhu pøedvánoèního
èasu se dìti seznámily se zvyky, které patøí k vánoèním svátkùm, zpívaly koledy, pekly cukroví a vyrobily jednoduché vánoèní svícny. Rozsvícený stromeèek
v hernì ozdobily barevnými øetìzy, které si s nadením vytvoøily.
A pak se jen pilnì nacvièovalo a trénovalo na
nai andílkovou vánoèní besídku. Andílkové vyèarovali z neposedných hodné dìti, vystrojili se do
koilek s køidélky, vlásky ozdobili svatozáøí, rozsvítili svìtýlka a u zbývala jen veliká snaha, aby
vechno dopadlo tak, jak má a svým milovaným
pøipravili radostné odpoledne.
Vechno se dìtièkám povedlo, zaslouily si velkou pochvalu. Odmìnou jim byly nové hraèky, které
potìily nejen starí, ale i ty nejmení dìti.
V souèasné dobì si budeme uívat zimních radovánek - snìhulákù, koulovaèek a plackování.
Na závìr vem pøejeme hodnì zdraví, tìstí,
pohody a spousty radostných dnù v roce 2019.
Jaroslava Fierová

Vánoèní jarmark
Sobotní odpoledne 15. prosince
2018 se neslo ve znamení vánoèního jarmarku, který ji druhým rokem v adventním èase probìhl ve Waldorfské základní kole Mistra Jana v Ratiboøských Horách. Díky rodièùm naich áèkù a dìtí z
Dìtského klubu Janíèek, kteøí se jako vdy
s nadením a radostí do této akce zapojili, jsme spoleènì proili krásné setkání
uèitelù, dìtí, maminek, tatínkù, ale i iroké veøejnosti. Návtìvníci neváhali pøijet
z blízkého i vzdálenìjího okolí, aby si
nakoupili výrobky dìtí, rodièù i skuteèných øemeslníkù. Ke koupi byly nejrùznìjí vánoèní ozdoby a dalí pøedmìty
spojené s Vánocemi, knihy, keramika,

perky, pøírodní kosmetika a mnoho dalího. Dìti si také v dílnièkách pøímo na
místì mohly vyrobit náunice èi ozdobit
perníèky. Pro ty, kteøí pøijeli jen tak pobýt, rodièe pøipravili bohaté obèerstvení
s pøíjemným posezením.Výtìek z jarmarku bude vyuit na rozvoj waldorfské koly a dìtského klubu s waldorfskými prvky. O dùstojnou teèku se postarali áèci
naí koly, kteøí nás pozvali na malý kytarový koncert a poté na vystoupení pìveckého sboru sloeného ze vech naich dìtí. Jen za svitu svíèek jsme se zaposlouchali do vánoèních písní, které v
kadém z nás probudily tu pravou vánoèní náladu. U nyní se tìíme na tøetí
roèník, který bude jistì zase o nìco vìtí
a pestøejí. Vichni jste srdeènì zváni.
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Z M AT R I KY
ivotní jubileum
oslavili

70 let
Prchlíková Eva z Podolí
75 let
Rothbauer Petr z Dubu
76 let
Fier Antonín z Ratiboøských Hor
Klíma Vladimír z Podolí
Malenický Jaroslav z Ratiboøic
81 let
Folbergerová Anna z Rat. Hor
Truhláø Václav ze Vøesec
83 let
Vostárková Aneka ze Vøesec
84 let
Pecháèek Josef z Rat. Hor
87 let
Buøiè Jan z Ratiboøských Hor
88 let
Jiøíková Libue z Ratiboøských Hor
90 let
Hrstka Josef ze Vøesec
93 let
Klímová Helena z Podolí

Paní Eva Prchlíková pøi podpisu pamìtní knihy

Vítáme

Ratiboøské Hory

Red.

Paní Libue Jiøíková pøi podpisu pamìtní knihy

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

jjjjjj

Novotný Luká, Vøesce
Kostroun Matyas, Rat. Hory
míd Antonín, Rat. Hory
Èerná Melanie Ilona,

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

Vítání obèánkù
V pátek 16. listopadu se v obøadní místnosti
Obecního úøadu v Ratiboøských Horách konalo
slavnostní vítání obèánkù do ivota. Starosta obce
pan Radek Lamboj pøivítal Martina Valíka z Ratiboøských Hor. Chlapeèek dostal na památku hraèku, maminka kytièku a tatínek finanèní dar od obce.
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Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory

Výsledky PODZIM 2018

Penalty okresní pøebor muù:

SK Tuèapy  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  Sokol eleè B
1. FC Jistebnice  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  Spartak Sobìslav B
TJ Bøeznice  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  Sokol Sezimovo Ústí B
Sokol Myslkovice  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  FC Bechynì
Sokol Mladá Voice B  SK Ratiboøské Hory
SK Ratiboøské Hory  Meteor Tábor B
TJ Malice  SK Ratiboøské Hory

4
2
3
4
9
6
1
5
2
2
5

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

2
3
1
4
1
3
4
0
5
3
1

Tabulka po podzimu:
1. TJ Bøeznice
2. Sokol eleè B
3. 1.FC Jistebnice
4. Spartak Sobìslav B
5. SK Tuèapy
6. FK Meteor Tábor B
7. TJ Malice
8. SK Ratiboøské Hory
9. Sokol Myslkovice
10. Sokol Sezimovo Ústí B
11. FC Bechynì
12. Sokol Mladá Voice B

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8
7
7
6
6
6
4
4
3
2
2
0

3 0
2 2
2 2
4 1
3 2
1 4
3 4
1 6
1 7
1 8
0 9
1 10

47: 9
36:15
19:12
43:23
28:21
17:18
26:28
33:37
19:34
16:28
11:35
14:49

27
23
23
22
21
19
15
13
10
7
6
1

SK Ratiboøské Hory, z.s.  zhodnocení roku 2018

Rok 2018 lze výsledkovì povaovat za neúspìný. A mustvo
v jarní èásti krajské I. B tøídy uhrálo pouhé ètyøi body, s celkovým
poètem 18 bodù skonèilo v koneèné tabulce na 13. místì a po
pìti letech úèinkování v krajské soutìi sestoupilo do okresního
pøeboru. B mustvu se nedaøilo o mnoho lépe, získalo na jaøe
10 bodù a s celkovým poètem 25 bodù skonèilo ve III. tøídì také
na sestupovém 9. místì. V celé jarní èásti jsme se bohuel u obou
mustev potýkali s nezájmem a patným pøístupem nìkterých
hráèù.
Do podzimní èásti fotbalových soutìí jsme z dùvodu malého
poètu hráèù museli pøihlásit pouze jedno mustvo do Penalty
okresního pøeboru muù. Zaèátek soutìe se nám vùbec nevydaøil a po pìti utkáních jsme mìli na svém kontì jediný bod. Poté se
pøístup naich hráèù zlepil, co se odrazilo i na výsledcích. Po
podzimní èásti Penalty okresního pøeboru muù jsme tak nakonec obsadili 8. místo se ziskem 13 bodù pøi skóre 33:37. Doufáme, e v jarní èásti této soutìe budeme pøedvádìt daleko lepí
výkony, vylepíme svoje postavení v tabulce a hlavnì potìíme
nae vìrné fanouky. V øíjnu jsme uspoøádali nábor nových mladých chlapcù a dívek za úèelem vytvoøení mládenického drustva. Do budoucna bychom se chtìli mládei více vìnovat.
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Dodaný text upravila a vytiskla abc tiskárna Chotoviny

I v roce 2018 jsme pokraèovali ve zvelebování fotbalového
areálu a jeho pravidelné údrbì. Za spolupráci musíme podìkovat zejména Obecnímu úøadu, ale také vem sponzorùm, kteøí se
na financování provozu naeho klubu v roce 2018 podíleli. Závìrem pøejeme vem hráèùm, èlenùm klubu i fanoukùm hodnì
zdraví, spokojenosti a sportovních úspìchù v roce 2019.

Vedení SK Ratiboøské Hory, z.s.

ROZLOSOVÁNÍ  JARO 2019

22. kolo SO 30. 3. 15.00 SK R. Hory  TJ Malice
12. kolo SO 6. 4. 16.30 SK R. Hory  SK Tuèapy
13. kolo SO 13. 4. 13.00 Sokol eleè B  SK R. Hory
14. kolo SO 20. 4. 17.00 SK R. Hory  1. FC Jistebnice
15. kolo NE 28. 4. 17.00 Spartak Sobìslav B  SK R. Hory
16. kolo SO 4. 5. 17.00 SK R. Hory  TJ Bøeznice
17. kolo SO 11. 5. 17.00 Sokol Sez. Ústí B  SK R. Hory
18. kolo SO 18. 5. 17.00 SK R. Hory  Sokol Myslkovice
19. kolo SO 25. 5. 17.00 FC Bechynì  SK R. Hory
20. kolo SO 1. 6. 17.00 SK R. Hory  Sokol Ml. Voice B
21. kolo SO 8. 6. 17.00 FK Meteor Tábor B  SK R. Hory
Termíny venkovních utkání mohou být jetì upraveny.

