Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 3. 2. 2014
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, 1 host
Omluven: Pavel Vosátka
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa, Pavla Nádvorníková
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 2. 12. 2013
2. Hospodaření
a) Zpráva finančního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole
pokladny k 31. 12. 2013, kontrole čerpání rozpočtu za rok 2013 a kontrole
pohledávek obce za rok 2013- nebyly zjištěny nedostatky
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finanční komise o provedení
inventarizace majetku za rok 2013
b) Čerpání rozpočtu za rok 2013
Příjmy: 5 478 568 Kč (z toho daně ze státního rozpočtu 2 722 374 Kč)
Výdaje: 5 678 959 Kč
Z toho: Systém komunálního odpadu:
Př- 156 826 Kč, Vý- 251 956 Kč
Pitná voda a ČOV:
Př- 285 167 Kč, Vý- 289 628 Kč
c) Směrnice č.1/2014 upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- zastupitelstvo obce ruší Směrnici č.1/2013 a schvaluje předloženou směrnici
č.1/2014 o postupech při zadávání veřejné zakázky dle aktuálního znění zákona
o veřejných zakázkách (Hlasování 8 pro)
e) Měsíční odměny poskytované zastupitelům obce
- zastupitelstvo obce bere na vědomí možnost navýšení odměn od 1. 1. 2014 pro
neuvolněného starostu, místostarostku a zastupitele, ale nebude stávající odměny
pro zastupitelstvo obce Ratměřice navyšovat (Hlasování 8 pro)
f) Směnná smlouva s rodinou Kabešových
- - zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu mezi Obcí Ratměřice a Otilií,
Mariannou a Alexandrou Kabešovými (Hlasování 8 pro)
- Obec Ratměřice směňuje dvě budoucí stavební parcely v lokalitě u hřiště za
cenu 450 Kč/m2 za pozemek parc.č. 663/40 (orná půda) potřebný pro vytvoření
nové obytné zóny v ceně 150 Kč/m2, rybník Jordánek v ceně 50 Kč/m2 a okolní
louky parc. č. 865 a 866 v ceně 20 Kč/m2
g) Záměr o koupi části pozemku pac.č. 663/2 – cesta u stodoly
- zastupitelstvo obce pověřuje starostu dalším jednáním pro koupi části pozemku
parc.č. 663/2 (cesta podél panské stodoly) o velikosti cca 500 m2 od majitele R.
Bareše
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3.

4.

5.

Připravované projekty Plánu rozvoje obce
a) Stavební úpravy kabin TJ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci MMR v rámci programu
Zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci na akci Dětská klubovna
na hřišti (Hlasování 9 pro)
- akce bude součástí stavebních úprav kabin a technického zázemí TJ ve
sportovním areálu, které předpokládají rekonstrukci sociálního zařízení,
vodoinstalace a elektroinstalace a nahrazení dvou stavebních buněk pod
přístřeškem dostavbou skladů a mládežnické kabiny
Různé:
a) Systém svozu komunálního odpadu
- na základě šetření názorů občanů zastupitelstvo obce nepřistupuje ke změně
svozu komunálních odpadů v Ratměřicích, tj. svoz každý sudý čtvrtek po celý
rok – počet domácností, které vyjádřily nespokojenost se stávající frekvencí
svozů, byl 4 – těmto i ostatním bude při platbě poplatku za svoz nabídnuta
možnost získat druhou svozovou známku či pytle na směsný odpad od firmy
Compag
c) Kritéria pro přijetí do MŠ
- zastupitelstvo bere na vědomí kritéria pro zápis dětí do MŠ Ratměřice na školní
rok 2014/15
b) Žádost o příspěvek na činnost
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 500 Kč na činnost Ochrany
fauny ČR
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 500 Kč na činnost Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, okres Benešov
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1500 Kč pro o.s. Ratměřice –
Nám se daří na organizaci Dětského karnevalu 8. 3. 2014
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek do výše 1000 Kč na organizaci nočního
taktického cvičení pro zásahové jednotky hasičských sborů, které proběhne 29.
3. také na území obce Ratměřice (Hlasování 8 pro)
Společnost
15. 2. Hasičský ples
22. 2. Valná hromada TJ Svoboda Ratměřice
1. 3. Masopustní průvod

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 3. 3. 2014 v 18:00
hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 3. 2. 2014 (14/1)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. směrnici č.1/2014 o postupech při zadávání veřejné zakázky
2. směnnou smlouvu mezi Obcí Ratměřice a Otilií, Mariannou a Alexandrou
Kabešovými
3. příspěvek na provoz MŠ Ratměřice v roce 2013 ve výši 80 000 Kč a
převedení přebytku hospodaření v roce 2012 na rezervní fond
4. Žádost o dotaci MMR: podprogram Zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci na akci Dětská klubovna na hřišti
5. příspěvek ve výši 500 Kč na činnost Ochrany fauny ČR
6. příspěvek ve výši 500 Kč na činnost Sdružení hasičů
7. příspěvek do výše 1000 Kč na organizaci nočního taktického cvičení pro
zásahové jednotky hasičských sborů
8. příspěvek ve výši 1500 na ceny na Dětský karneval
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
9. zprávu finančního výboru
10. kritéria pro zápis dětí do MŠ Ratměřice
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Tomáš Grňa
Pavla Nádvorníková
Viktor Liška
starosta obce
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