Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 2. 12. 2013
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 1 host
Omluvena: Tomáš Grňa, Pavla Nádvorníková
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Pavel Vosátka, Luboš Benák
1.
zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 21. 10. 2013
2. Hospodaření
a) Protokol o daňové kontrole
- zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokol o daňové kontrole dotací poskytnutých
z Ministerstva místního rozvoje v roce 2011 – kontrola FÚ Benešov nenašla žádné
chyby ani nedostatky
b) Rozpočtové opatření č.4/2013
- zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.4/2013, které upravuje příjmy a
výdaje na skutečnost konce roku 2013 (Hlasování 7 pro)
c) Prodej obecních pozemků 66/3 a 66/4, k.ú. Hrzín
- zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků 66/3 (6432 m2) a 66/4 (837 m2), k.ú.
Hrzín za cenu min. 14 Kč/m2 manželům Robertsonovým, Hrzín 18 (Hlasování 7 pro)
d) Návrh rozpočtu obce na rok 2014
- - zastupitelstvo obce předkládá návrh rozpočtu na rok 2014 jako rozpočtu
vyrovnaného s příjmy i výdaji ve výši 3 800 000 Kč
- výše jednotlivých rozpočtových položek vychází z priorit obce na rok 2014 a je
přílohou návrhu rozpočtu
e) Dodatek smlouvy s Compag a.s. na 2014
- zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek k rámcové smlouvě s firmou Compag a.s. na
svoz a ukládání komunálního a tříděného odpadu – podmínky systému se v roce 2014
nezmění (Hlasování 7 pro)
f) Inventarizace majetku k 31. 12. 2013
- zastupitelstvo obce schvaluje provedení inventarizace, příkaz k inventarizaci, plán
inventur a jmenování inventarizační komise (Hlasování 7 pro)
3. Akce Plánu rozvoje obce
a) Rekonstrukce místní komunikace do Hrzína
- do konce roku budou dočasně opraveny největší díry v komunikaci přes les Opatov,
na jaře je předpoklad celkové opravy ve výši 1 500 000 Kč
- zastupitelstvo obce ukládá starostovi jednat s Lesy ČR a těžebními společnostmi,
které manipulují se dřevem a skladují ho na místní komunikaci, tak aby došlo
k zamezení této činnosti
b) Rekonstrukce kabin TJ
- cílem akce v roce 2014 by měla být částečná rekonstrukce budovy kabin
(vodoinstalace, elektroinstalace, rekonstrukce sociálního zařízení pro veřejnost) a
přístavby nové kabiny a technického zázemí na místě současných buněk
- obec bude žádat na tuto akci o dotaci ze středočeského fondu sportu a programu
MMR Začlenění dětí a mládeže do komunitního života v obci
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d) Aktualizace Plánu rozvoje obce do roku 2020
- na základě setkání zastupitelů s občany v pátek 29. 11. 2013 začala práce na
aktualizaci Plánu rozvoje obce do roku 2020, podkladem bude také analýza potřeb
vzniklá na této schůzce
- občané budou do konce roku ještě osloveni v anketě, která bude zveřejněna
v občasníku Ratmír a na webových stránkách
5. Společnost
7. 12. Valná hromada SDH Ratměřice
15. 12. Vánoční jarmárek a koncert sboru Jordánek
24. 12. Štedrovečerní zpívání v kostela sv. Havla
26. 12. Myslivecký ples
Jubileum 10. 11. pí. E. Semerádová
22. 12. P. J. Jelínek
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v v pátek 27. 12. 2013 v 18:30 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 2. 12. 2013 (13/10)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. prodej pozemků 66/3 (6432 m2) a 66/4 (837 m2), k.ú. Hrzín
2. Rozpočtové opatření č.4/2013
3. Dodatek k rámcové smlouvě s firmou Compag a.s. na svoz a ukládání
komunálního a tříděného odpadu v roce 2014
4. provedení inventarizace, příkaz k inventarizaci, plán inventur a jmenování
inventarizační komise
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
5. Protokol o daňové kontrole čerpání dotací v roce 2011
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavel Vosátka
Luboš Benák
Viktor Liška,
starosta obce
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