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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce se selo ve ètvrtek 10. 12. 2015.
Po zahájení starostou obce následovala zpráva o jednání rady obce, ze které vyjímáme:
✦ Hlavním programem posledního zasedání zastupitelstva obce v roce 2015 byl
rozpoèet na následující rok 2016. Ten byl
sestaven jako schodkový (výdaje jsou
vyí ne pøíjmy) s tím, e schodek bude
uhrazen z pøebytkù minulých let, èím
bude rozpoèet vyrovnán. V rozpoètu je
mimo jiné poèítáno s projektem na výstavbu horní autobusové zastávky v Ratiboøských Horách, její øeení spoèívá ve
vybudování tzv. zálivu pro stání autobusu. Záliv bude umístìn v okrajové èásti
louky pøed høbitovem a rovnobìnì s hlavní silnicí povede chodník, který bude napojen na pøíjezdovou komunikaci ke ètyøem novým stavebním parcelám v lokalitì Na cihelnì. Nutno podotknout, e zdánlivì jednoduchý projekt je ztíen nìkolika faktory, jakým je zejména odvodnìní
pozemkù zatíených stavbou, èi pøeloka
kabelù NN ve správì E.ON a dále èasovou
nároèností pøi jednání s dotèenými subjekty spravujícími nebo vlastnícími sítì
a pøilehlou komunikaci II tøídy.
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✦ Dále je v rozpoètu plánovaná rekonstrukce dalí èásti vodovodní sítì, a to od areálu zemìdìlského drustva smìrem k bytovkám, oprava veøejného osvìtlení
a v neposlední øadì rekonstrukce zázemí
tìlocvièny.
✦ V Podolí je naplánována úprava autobusové zastávky vèetnì nového pøístupového chodníku a pøechodu pro chodce.
✦ V Dubu se zamìøíme na vnìjí fasádu
místní hasièárny a úpravu lip kolem kaplièky.
✦ Ve Vøescích je plánovaná oprava kanalizace pøed mostem a zøízení autobusové
zastávky vèetnì nástupitì. Plánovaná rekonstrukce èásti veøejného osvìtlení
u hlavní silnice zatím naráí na normativní a legislativní pøekáky.
✦ Na opravu støechy klubovny v Ratiboøicích jsme pøed koncem roku podali ádost o dotaci z programu rozvoje venkova Jihoèeského kraje. Jde o padesátiprocentní spoluúèast obce a ádalo se o dotaci ve výi 90 000 Kè.
✦ Ke konci roku 2015 byla úspìnì vyúètována dotace ve výi 1 582 978 Kè, kterou jsme obdreli ze Státního fondu ivotního prostøedí na zateplení kulturního
domu.

Z obsahu:
Zasedalo zastupitelstvo
Víte, e ...
Ze kolství
Jízdní øád
Z matriky
Sport
✦ V rámci rozpoètu na rok 2016 je té poèítáno s poøízením nového územního plánu obce, jeho projednávání zaène hned
po dokonèených pozemkových úpravách
v jednotlivých katastrech a samozøejmì
po výbìru projektanta, který bude návrh
nového územního plánu zpracovávat.

V dalích bodech zastupitelstvo obce
Usnesením è. 71/7/2015 schválilo v souvislosti se stavbou Zaokruhování vodovodu Dobronická, Ratiboøské Hory na pozemku p.è. 443/29 v k.ú. Ratiboøské Hory,
Smlouvu o smlouvì budoucí o zøízení sluebnosti inenýrské sítì mezi Obcí Ratiboøské Hory a Správou a údrbou silnic Jihoèeského kraje.
/pokraèování na str. 2/
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/dokonèení ze str. 1/

Rozpoèet obce
Ratiboøské Hory
na rok 2016
pøíjmy Kè
Danì z pøíjmu
Daò z nemovit.
Správní poplatky
Poplatky za odpady
Poplatky ze psù
Poplatky z veø.prostr.
Poplatky ze vstupného
Od obcí na kolství
Za nájem obec.pozemkù
Poplatek za hrobová místa
Vìcná bøemena
Voltaika Podolí
Prodej pozemkù
Dotace ze SR
Lesní hospodáøství
Místní komunikace
Chodníky
Autobusová zastávka
Pitná voda
Kanalizace
kolství
Knihovny
Místní rozhlas
Ozvìny
Sál obce
SPOZ
Pøíspìvky spolkùm
Bytové hospodáøství
Nebytové hospodáøství
Veøejné osvìtlení
Høbitovy
Místní hosp.
Územní plán obce
Odvoz odpadù
Veøejné prostr.a zeleò
Dobrovolní hasièi
Zastupitelstvo obce
Správa obce
Pojitìní majetku a popl.
Úroky od KB
Èerpání soc. fondu
Platby daní
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výdaje Kè

7 263 000
1 100 000
15 000
545 000
18 000
5 000
500
50 000
100 000
5 000
3 000
200 000
20 000
240 000
150 000

8 000
170 000

2
1

7 500
270 000
120 000

1

45 000

25 000
2 000

1

500 000
100.000
300 000
793 000
800 000
750 000
900 000
10 000
10 000
20 000
70 000
12 000
120 000
50 000
000 000
700.000
10 000
150 000
300 000
700 000
800 000
100.000
850 000
800 000
65 000
35 000
20 000

Celkem
10 362 000
Financování  splátka úvìru
Zapojení pøebytku 2015
4 125 000

13 965 000
522 000

Rozpoèet celkem

14 487 000

14 487 000

Rozpoèet byl schválen na zasedání zastupitelstva obce dne
10.12.2015 jako schodkový. Schodek je kryt pøebytkem
hospodaøení roku 2015. Roèní splátka úvìru na vodovod
èiní 522 tis. Kè. V rozpoètu je poèítáno s opravou aten
a umýváren v tìlocviènì, s rekonstrukcí èásti vodovodu,
s projektem na vybudováním autobusové zastávky u høbitova v Ratiboøských Horách a opravou veøejného osvìtlení.
Red.

Usnesením è. 74/7/2015 schválilo prodej èásti obecního pozemku p. è. 687/2 v k.ú. Vøesce
o výmìøe a 30 m2, který bude
upøesnìn GP, p. Lukái Basíkovi za cenu 80 Kè/m2.
Dne 14. øíjna 2015 byl ve sbírce zákonù vyhláen zákon
è. 266/2015 Sb., kterým se
mìní zákon è. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, který
s úèinností od 1. ledna 2016 do
praxe zavede nìkolik podstatných zmìn, souvisejících s problematikou tzv. poplatkových
obecnì závazných vyhláek.
Dle ustanovení § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
bude od 1. ledna 2016 novì od
místního poplatku za provoz
systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání
a odstraòování komunálních
odpadù osvobozena fyzická
osoba, která je:

✦ umístìna do dìtského domova pro dìti do 3 let vìku,
kolského zaøízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo kolského zaøízení pro preventivnì výchovnou
péèi na základì rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
✦ umístìna do zaøízení pro dìti
vyadující okamitou pomoc
na základì rozhodnutí soudu,
na ádost obecního úøadu
obce s rozíøenou pùsobností,
zákonného zástupce dítìte
nebo nezletilého,
✦ jako nezaopatøené dítì umístìna v domovì pro osoby se
zdravotním postiením na základì rozhodnutí soudu nebo
smlouvy o poskytnutí sociální sluby, nebo
✦ umístìna v domovì pro osoby se zdravotním postiením,
domovì pro seniory, domovì
se zvlátním reimem nebo
chránìném bydlení.
-sta

V í t e ,  e ...

... na obecním úøadu je moné zakoupit stolní kalendáøe na r. 2016 s dobovými fotografiemi obcí táborska za 65, Kè ...
n n n
. . . Místní lidová knihovna v Ratiboøských Horách má
otevøeno pro veøejnost kadé úterý od 13.00 do 15.00 hod.,
noví ètenáøi jsou vítáni . . .

Plesová sezóna

v Ratiboøských Horách 2016
22. ledna 2016

Myslivecký ples

zve srdeènì myslivecké
sdruení Vøesce pod Dubem
5. bøezna 2016

Hasièský ples

zve srdeènì
Sbor dobrovolných hasièù Ratiboøské Hory

Zápis dìtí do 1. tøídy

Øeditelství Z a M Ratiboøské Hory
sdìluje, e zápis dìtí do I. tøídy
pro kolní rok 2016/2017
se koná ve ètvrtek 21. 1. 2016
od 13.00 do 16.00 hodin
v budovì Z.

prosinec 2015
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Ze kolství

Vánoce a s nimi vánoèní prázdniny utekly jako voda. Vìøíme,
e jste si je stejnì jako my uili s rodinou a pøáteli a do nového
roku jste vykroèili pravou nohou.
Jetì pøed Vánoci nás áci základní a mateøské koly potìili
svým vystoupením v kostele, které se velice vydaøilo. Dìkujeme
vem, kteøí pøili a podpoøili dìti nejen potleskem ale i zhlédnutím
jejich výrobkù.
V lednu nás èeká zápis do první tøídy. Bude se konat 21. ledna
od 13.00hod do 16.00hod. Mimo zápis se na nae áky také tìí
divadlo Kapárek, které pøijede do mateøské koly a pøedvede
pøedstavení s názvem Zimní radovánky. V polovinì ledna nebude
chybìt ani dalí projektový den pro áky základní koly.
V únoru se vypravíme do divadla na zpracování pohádky Princové jsou na draka. Dalí návtìvu táborského divadla plánujeme
na kvìten, kdy nás èeká pøedstavení o Rákosníèkovi.
V bøeznu zaèíná jako kadoroènì plavecký kurz. Dìti se zúèastní 10 lekcí plavání v táborském bazénu, kde budou rozdìleni
do skupin od úplných neplavcù a po plavce.
Pøejeme Vám pøíjemnì strávený zbytek zimy.

VÁNOÈNÍ DÍLNA

Petra Èekalová

Advent v M

Na adventní setkávání jsme se v M zaèínali pøipravovat ji pár
týdnù pøedem. Vyprávìli jsme si o tomto období a vánoèních
svátcích. Dìti se nauèily básnièky s vánoèní a zimní tématikou,
které s radostí pøednesly v kostele spolu se áky Z. Pro rodièe
s dìtmi jsme uspoøádali vánoèní dílnu, kde byl dán prostor pro
spoleèné tvoøení. Poté jsme si poslechli básnièky a zazpívali koledy. V prosinci nás navtívilo hudební divadlo, kde si dìti z M
a Z s chutí zazpívaly písnièky z pohádek. Ke sváteèní náladì
pøispìla i výroba vánoèních dáreèkù, se kterými dìti s nadením
pomáhaly. Dáreèky byly k vidìní ve stáncích pøed kostelem na
pøedvánoèním setkání.
Èas jde dál a my se po svátcích tìíme na divadelní pøedstavení
Zimní radovánky.
astný nový rok
Jaroslava Basíková

Lutìní pro dìti

Dìti, které odevzdají správnì vylutìné tajenky doplòovaèek na obecním úøadì
do konce února 2016, dostanou sladkou odmìnu.
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Z matriky
Blahopøejeme

Helena Klímová
z Podolí

Jan Buøiè

z Ratiboøských Hor

90 let
84 let

Aneka Vostárková
ze Vøesec

Petr Bednáø

z Ratiboøských Hor

Josef Pecháèek

z Ratiboøských Hor

Marie Mareová
z Ratiboøic

Libue Jiøíková

z Ratiboøských Hor

80 let
70 let
81 let

Paní Libue Jiøíková pøi podpisu pamìtní knihy

70 let
85 let

Ludmila Smetanová
z Dubu

70 let

Josef Hrstka
ze Vøesec

87 let

Vítáme

Rybanský Vojtìch,

Dub

Red.

Pan Josef Hrstka pøi podpisu pamìtní knihy
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Dne 18. 12. 2015 byla vyhláena 1. výzva v rámci dotaèního
programu Jihoèeského kraje Sniování emisí z lokálního vytápìní
domácností (kotlíkové dotace) v Jihoèeském kraji. Zájemci
o výmìnu zastaralého kotle na pevná paliva s ruèním pøikládáním v rodinných domech z celého Jihoèeského kraje si tedy
ji mohou stáhnout na webových stránkách Jihoèeského kraje
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v záloce Výzvy
vekeré dokumenty potøebné k podání ádosti (formuláø ádosti,
návod k vyplnìní ádosti, pøílohy, pravidla dotaèního programu atd.) a zaèít s její pøípravou.
Pøíjem ádostí (nejprve odeslání elektronické ádosti s následným doruèením podepsané papírové ádosti) bude zahájen 18. 1. 2016 a pobìí do 31. 3. 2016 do 14 hod.
Vekeré informace naleznete na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/, kde jsou uvedeny
i kontakty na pracovníky, kteøí budou mít administraci ádostí na starost a kteøí zodpoví pøípadné dotazy týkající se
podání ádosti.

prosinec 2015

6

OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR

Fotbalový klub SK Ratiboøské Hory
Zhodnocení roku 2015
Rok 2015 lze oznaèit z pohledu Fotbalového klubu SK Ratiboøské Hory opìt za
velmi úspìný. I v jarních utkáních nae
A mustvo dokázalo navázat na kvalitní
podzimní výkony a obsadilo se ziskem
47 bodù a skórem 58:45 velice pìkné tøetí
místo v koneèné tabulce krajské I.B tøídy,
co lze povaovat za velký úspìch. Také
nae B mustvo si v jarní èásti okresní IV.
tøídy vedlo velice dobøe a výsledkem bylo
vítìzství v soutìi a zaslouený postup z
1. místa do okresní III. tøídy. Drustvo mladích ákù pøedvádìlo v jarní èásti soutìe
zlepené výkony a v tabulce obsadilo koneèné 8. místo s 10 body a skórem 30:103.
Do podzimní èásti nové sezóny jsme
pøihlásili opìt tøi týmy. A mustvo muù do
krajské I.B tøídy, B mustvo muù do okresní III. tøídy a drustvo starích ákù do
okresního pøeboru. U A mustva své pùsobení zapoèal nový trenér pan Frantiek Kalousek. Nae mustvo vstoupilo do soutìe velice rozpaèitì a v tomto trendu pokraèovalo prakticky celou podzimní èást. Jen
díky výhrám v posledních tøech kolech jsme
nakonec obsadili po podzimu páté místo
se ziskem 22 bodù a skórem 42:28. Rozèarováním pro nás byly pøedevím výkony
na høitích soupeøù, kde jsme uhráli pouhých pìt bodù. Doufám, e hráèi pøistoupí
zodpovìdnì k zimní pøípravì, abychom na
jaøe mohli pøedvádìt pokud mono lepí
výkony a to opìt pod mým trenérským vedením, nebo spolupráce s trenérem Frantikem Kalouskem byla ukonèena. Ná
B tým dokázal i na podzim navázat na své
výkony z jarní èásti. Jako nováèek soutìe
je po podzimu zcela neèekanì na druhém

musíme podìkovat zejména Obecnímu úøadu, ale také vem sponzorùm, kteøí se na
financování provozu naeho klubu v roce
2015 podíleli. Závìrem musím podìkovat
vem hráèùm za pøedvedené výkony a pøístup, realizaèním týmùm za spolupráci
a zejména také naim divákùm, kteøí nás
chodili podporovat v hojném poètu i na
venkovní utkání. V roce 2016 pøeji vem
hodnì zdraví, spokojenosti a sportovních
úspìchù.
Václav Hoffmann,
trenér A mustva SK Ratiboøské Hory
místì se ziskem 24 bodù a skórem 32:30.
Nai nejmladí fotbalisté mají za sebou premiéru v okresním pøeboru starích ákù.
Seznamování se se soutìí a se hrou na
velkém høiti pro nì nebylo vùbec lehké. Je
ale tøeba ocenit, e ani po nìkterých drtivých porákách na fotbal nezanevøeli a tréninkovou pílí se pomalu zlepovali. Po podzimu to zatím staèilo na 10. místo se ziskem 4 bodù a skórem 15:73. Vìøím, e jim
jejich zápal do fotbalu a chu zlepovat se
vydrí i do jarních odvet.
Myslím si, e vechna nae drustva
v roce 2015 dobøe reprezentovala nai obec.
Vyzdvihnout musím i práci na údrbì a na
dalím zvelebování fotbalového areálu
Smyslík, kde se v uplynulém roce díky získaným dotacím a pøíspìvkùm Obecního
úøadu a sponzorù podaøilo udìlat opìt velký kus práce. Nejvìtí akcí byla kompletní
renovace domácí kabiny, poøídili jsme nové
bezpeèné pøenosné branky, zavedli internetové pøipojení a provedli kompletní rekonstrukci ozvuèení areálu. Za spolupráci

Pøátelská utkání  JARO 2015

SO 12.3. 12.30 SK Ratiboøské Hory  FK Meteor Tábor (UMT Kvapilova)
SO 19.3. 15.00 SK Ratiboøské Hory  FC Chýnov (UMT Kvapilova)
SO 26.3. 15.00 SK Ratiboøské Hory  SK Kavas Vìtrovy (UMT Kvapilova)

I. B tøída mui  skupina C
rozlosování JARO 2015

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo

SO
SO
SO
NE
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO

2.4.
9.4.
16.4.
24.4.
30.4.
7.5.
14.5.
22.5.
28.5.
5.6.
11.6.
18.6.

16.30 SK Ratiboøské Hory - Sokol Záhoøí
16.00 1.FC Boston Kluky - SK Ratiboøské Hory
17.00 SK Ratiboøské Hory - FC Bechynì
15.00 TJ Malice - SK Ratiboøské Hory
17.00 SK Ratiboøské Hory - FK Meteor Tábor
13.00 AFK Smetanova Lhota - SK Ratiboøské Hory
17.00 SK Ratiboøské Hory - TJ Bøeznice
17.00 Sokol Mladá Voice - SK Ratiboøské Hory
17.00 SK Ratiboøské Hory - FK Øepeè/Opaøany
17.00 TJ Boetice - SK Ratiboøské Hory
17.00 Sokol Sepekov - SK Ratiboøské Hory
13.30 SK Ratiboøské Hory - 1.FC Jistebnice

KONEÈNÉ TABULKY
PODZIM 2015

I.B tøída mui  skupina C
1. 1. FC Boston Kluky 8 3 3 40:21 27
2. Sokol Mladá Voice 8 3 3 36:18 27
3. FK Meteor Tábor 8 2 4 37:21 26
4. FK Øepeè/Opaøany 7 3 4 36:27 24
5. SK Rat. Hory
6 4 4 42:28 22
6. TJ Boetice
6 3 5 28:31 21
7. TJ Malice
6 2 6 40:33 20
8. AFK Smet. Lhota 6 2 6 36:39 20
9. FC Bechynì
4 5 5 19:28 17
10. 1. FC Jistebnice 4 4 6 25:29 16
11. Sokol Sepekov
4 4 6 28:34 16
12. TJ Bøeznice
4 3 7 22:39 15
13. FC Chyky
4 2 8 19:35 14
14. Sokol Záhoøí
1 4 9 16:41 7
III. tøída mui
1. SK Kavas Vìtrovy B10 1 0 60: 9 31
2. SK Rat. Hory B
8 0 3 32:30 24
3. Sokol Vlkov
6 3 2 30:17 21
4. SK ZD Pojbuky
6 1 4 30:17 19
5. Sokol Ml. Voice B 6 0 5 34:24 18
6. FK Makov Hùrka 5 1 5 32:37 16
7. TJ Draice B
4 3 4 20:24 15
8. Sokol eleè B
4 0 7 25:3 12
9. Olympie Mìice
2 4 5 24:30 10
10. FC Oldøichov
2 2 7 15:29 8
11. FC Dyn. Boejovice 2 2 7 14:32 8
12. SK Èerv. Kùò Tábor 1 3 7 13:49 6
Okresní pøebor  starí áci
1. Sokol Chotoviny
86: 4 24
2. Èernovice/Táborsko
64:10 22
3. FC Chýnov/Meteor
63:11 21
4. 1. FC Jistebnice
30:18 18
5. Loko Veselí/Bukovsko
21:26 16
6. FC Bechynì
17:51 10
7. SK Kavas Vìtrovy
19:56 9
8. Sokol Sezimovo Ústí
12:58 6
9. TJ Draice/Øepeè
12:32 5
10. SK Rat. Hory/M.Voice 15:73 4
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