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ŽIVOTNÍ JUBILEA V LEDNU
Kyrianová Anežka
Cvachová Anna
Slaninová Jindřiška

Rataje 30
Rataje 22
Rataje 14

90 let
81 let
65 let

Oslavenkyním gratulujeme a do dalších let přejeme mnoho
štěstí a zdraví.

NAROZENÍ NOVÉHO
OBČÁNKA
Manželům Zemanovým se dne 18. prosince
narodil syn Vilém. Rodičům Adéle a Jakubovi
gratulujeme a malému Vilémkovi přejeme
do života mnoho štěstí a zdraví.

POPLATEK ZA PSA
Upozorňujeme
majitele
psů,
na povinnost uhradit poplatek za
psa. Cena je 50,- Kč za jednoho
psa. Za každého dalšího je 75,- Kč.
Pokud se rozhodnete tento
poplatek platit převodem, číslo
účtu je 2800795680/2010

POPLATEK ZA
INTERNET
Uživatelům
Ratajské
sítě
připomínáme zaplatit poplatek
za internet a to nejpozději
do 25. ledna. Platbu můžete
uhradit hotově v kanceláři
obecního úřadu o úředních
hodinách nebo, na účet u Fio
banky
2601652986/2010.
Upozorňujeme, dávejte pozor, jde
o rozdílné účty!

UZAVÍRKA SILNICE
Od 1.2.2021 do 31.5.2021 je naplánována úplná uzavírka silnice přes obec Senožaty. S tím souvisí i objízdná trasa
přes naší obec. Obec vydala stanovisko k návrhu objízdné trasy a to, že požaduje přes obec Rataje doplnit zákaz vjezdu
pro vozidla nad 3,5 t. Doufáme, že bude naše připomínka vyslyšena. Jistě po předešlých zkušenostech víte, že někteří
řidiči kamionů zákaz nerespektují, proto buďte při pohybu po komunikaci nejen v obci opatrní.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Na 8. prosince bylo naplánované poslední setkání zastupitelů v roce 2020. Hlavním bodem bylo schválení rozpočtu
na rok 2021. Ten byl sestaven jako vyrovnaný a částečně je v něm započítáno i snížení rozpočtových daňových příjmů
tak, jak to schválili naši zákonodárci. Obec bude hospodařit s rozpočtem ve výši 5 881 087,- Kč.
Dalším bodem bylo stanovení ceny vodného od 1.1.2021. V loňském roce jsme platili za m3 33,- Kč s 15% DPH.
V květnu rozhodla sněmovna o snížení DPH za vodné z 15 na 10%, to by znamenalo 31,57 Kč s DPH. Zastupitelé
rozhodli o zvýšení ceny vodného na 34,65 Kč s DPH. Oproti loňskému roku tedy cena stoupla o 1, 65,- Kč. Ke zvýšení
dochází i u pevné složky, kdy nově zaplatíme za standartní vodoměr 209,- Kč s DPH. Pro srovnání Vodárenské sdružení
Bechyňsko účtovalo v roce 2020 49,20 Kč s DPH za m3 vody a pevná složka činila 462,- Kč s DPH.
Dále byly projednávány náklady a příjmy v odpadovém hospodářství obce za rok 2020. Rozdíl těchto položek je stále
velký a činí téměř 78 000,- Kč. Zastupitelstvem tak bylo schváleno navýšení poplatku za odpady ze 400,- Kč na 450,Kč za osobu. V případě rekreantů je to za nemovitost. Pokud je to možné, uhraďte poplatek bezhotovostně na účet číslo
2800795680/2010.
Starosta oznámil zastupitelům, že obec obdržela finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a to ve výši
316 143,- Kč. Představeny byly dotační programy, ze kterých je možné získat peníze. Z programu obnovy venkova
na rok 2021 bude požádáno na kanalizační propoj z nových parcel k současné kanalizaci. Z programu podpora sportu
bychom rádi získali peníze na opravu střechy kabin na hřišti. Další možností na získání finančních prostředků je program
zřizování nových oplocenek za rok 2020. Nabízí se možnost pořízení radarů pro měření rychlosti s dotací Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI), bohužel podmínky nejsou pro obec výhodné, ale vše záleží na nabídkách
oslovených dodavatelů. Pro zajímavost jednou z podmínek je denní průjezd minimálně pětiset vozidel.
Starosta seznámil zastupitele s průběhem dílčího auditu obce za rok 2020. Výsledek auditu byl bez chyb a nedostatků.
Na obec se obracejí lidé s žádostmi a dotazy na stavební parcely nebo pozemky určené k výstavbě. Obec v současné
době nemůže žadatelům vyhovět a tak jedním z bodů jednání bylo hledání vhodné lokality. Nabízí se tři možnosti,
jednou z nich je lokalita za Humny, druhou variantou je louka po pravé straně na začátku obce směrem na Bechyni
a třetí možností je pokračovat v zástavbě od nových parcel směrem ke hřbitovu. Majitelé, kteří jsou vlastníky pozemků
v těchto lokalitách budou v nejbližší době obcí obesláni s návrhem a možností odkupu. Obec se chce dále rozvíjet a chce
využít stávajícího zájmu o bydlení v naší obci.
Závěrem pan starosta zastupitelům poděkoval za práci v roce 2020 a do nového roku jim popřál mnoho štěstí a zdraví.

DAŇ Z NEMOVITOSTI
Dovolte nám, abychom vás upozornili na povinnost zaplatit daň z nemovitosti. V loňském roce došlo k zjišťování
průběhu hranic pozemků a budov. Všechny vás navštívily pracovnice katastrálního úřadu a společně s nimi jste
si odsouhlasili průběh hranic vašich pozemků a budov. To poté bylo zaneseno do nových digitálním map. U většiny
z vás se tím změnila samotná výměra pro určení daně z nemovitosti.
Podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, je poplatník povinen daň nově
přiznat do 31. ledna následujícího zdaňovacího období (roku) po roce, ve kterém došlo ve srovnání s předchozím
zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Bližší informace k celé oblasti daně
z nemovitých věcí jsou k dispozici na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
Pro samotné podání daňového přiznání lze s výhodou využít internetovou aplikaci provozovanou Finanční správou ČR
na Daňovém portále (elektronická podání), která automaticky disponuje individuálně stanovenými parametry nutnými
pro správný výpočet daně (např. koeficienty podle obecně závazných vyhlášek, průměrné ceny zemědělské půdy).
Bližší informace vám podá starosta obce pan Roman Šafránek nebo se můžete obrátit na zastupitelku ing. Kateřinu
Malou.

NAPSALI O NÁS:
Vánoční výstavu navštívil redaktor týdeníku Táborsko a dne 16. prosince vyšel v těchto novinách článek nejen o již
zmíněné výstavě, ale i o další činnosti spolku Ratajských maminek. Se souhlasem redaktora článek zveřejňujeme
i v Ratajském občasníku. Členky spolku by rády poděkovaly všem, kteří výstavu navštívili.

RATAJSKÉ MAMINKY ZVOU NA VÁNOČNÍ VÝSTAVU
K vánocům každoročně patří vánoční výstavy. Ty se letos na mnoha místech zrušily. Jednou z výjimek jsou Rataje.
V místnosti na faře probíhá od pátku 4. prosince vánoční výstava ručně dělaných výrobků. Tu letos už potřetí pořádá
spolek Ratajské maminky. Spolek pořádá v Ratajích i řadu dalších akcí, například pohádkovou cestu, šipkovanou,
čarodějnický slet nebo drakiádu. Ve spolku bylo při založení pět místních žen, momentálně jich je už sedm.
„Přípravu na vánoční výstavu jsme začaly dělat těsně před začátkem adventu. Výrobky jsme vyráběly doma, tady jsme
se sešly v jeden podvečer a do večera byla výstava připravená,“ říká Michaela Lišková. Na výstavě v Ratajích jsou
k vidění zejména vánoční dekorace. Nechybí adventní věnce, různě ozdobené stromečky, sněhulák ze dřeva či zdobené
svíčky. Počet výrobků každoročně stoupá. Některé výrobky si mohou návštěvníci za symbolickou cenu koupit. Peníze
z výtěžku poputují na další činnost spolku Ratajských maminek. Letošní návštěvnost je ale slabší. „Přišly sem zatím
zhruba dvě desítky návštěvníků. Lidé se samozřejmě bojí kvůli současné situaci. Dříve návštěvnost byla větší, jelikož
jsme výstavu vždy otevíraly při rozsvícení vánočního stromku. To se letos bohužel nemohlo uskutečnit,“ dodává
Markéta Burianová. Pokud to současná situace dovolí, tak by výstava na faře měla probíhat do neděle 20. prosince.
Výstavu je možné navštívit i ve všední dny během úředních hodin, v neděli od 13 do 15 hodin. „Každý rok výstavu
obměňujeme. Takže tu návštěvník vždy spatří něco nového,“ říká Michaela Lišková. Na letošní vánoční výstavě
se podílely Michaela Lišková, Markéta Burianová, Jana Burianová, Alena Stejskalová, Monika Škarvadová, Zuzana
Šafránková a Pavlína Hánová. Ty jsou vděčné i vedení obce, která jejich činnost podporuje.

SVOZ ODPADU
Ve středu 20. ledna proběhne v ranních hodinách svoz nápojových kartonů a svázaného papíru. Nezapomeňte vyndat
včas tyto suroviny před své nemovitosti.

SBĚRNÝ DVŮR
OPAŘANY
Kontakty na zástupce obce
Starosta obce:
Místostarosta obce:
Účetní:
OLH:

Roman Šafránek
František Burian ml.
Markéta Burianová
Ing. Jakub Zeman

Otevírací doba knihovny
Středa 15:00 - 18:00
Zodpovědná osoba:

tel: 724 468 944
tel: 732 259 325
tel: 723 458 754
tel: 775 399 311

Úřední hodiny:

Otevírací doba
Pondělí 14:00 – 18:00
zavřeno
Úterý
Středa 14:00 – 18:00
zavřeno
Čtvrtek
zavřeno
Pátek
Sobota 8:00 – 12:00

středa
pátek

16:30 – 18:30
16:30 – 18:00

Anna Cvachová

Pokud budete mít námět nebo připomínky k vydavatelům občasníku, kontaktujte nás na e-mailu posta@ratajeobec.cz

