Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 3. 3. 2014
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, 3 hosté
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Kateřina Procházková, Lucie Svatošová
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 3. 2. 2014
2. Hospodaření
a) Zpráva kontrolního výboru
-- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole
plnění usnesení zastupitelstva obce, uzavřených smluv a pracovních poměrů a
dohod o provedení práce- nebyly zjištěny nedostatky
b) Interní směrnice č.2/2014
- zastupitelstvo schvaluje předloženou směrnici č.2/2014 o schvalování účetní
uzávěrky Obce a MŠ Ratměřice (Hlasování 9 pro)
c) Hospodaření MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření MŠ Ratměřice za rok 2013,
převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 39 407 Kč do roku 2014 a
příspěvek na činnost MŠ v roce 2014 ve výši 80 000 Kč (Hlasování 9 pro)
- počet zapsaných dětí ve školním roce 2013/14 je 22 (tj. 100% naplněná kapacita)
- zápis dětí na školní rok 2013/14 proběhne v květnu
d) Záměr o pronájmu obecních podporovaných bytů
- zastupitelstvo obce schvaluje Záměr o pronájmu vstupních bytů v 1. patře
budovy obchodu čp.69 (Hlasování 9 pro)
- cílovou skupinou jsou lidé nacházející se v nepříznivé sociální situaci, kteří
nemají ve vlastnictví byt, či dům
- u bytů dochází ke kolaudaci, nájemníci budou mít byty k dispozici v květnu
3. Připravované projekty Plánu rozvoje obce
a) Stavební úpravy kabin TJ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložených nabídek Smlouvu o dílo
s Petrem Toulou, zednické a instalatérské práce na akci Stavební úpravy kabin
(Hlasování 9 pro)

- akce bude prováděna na etepy – v 1. Etapě budou rekonstruovány fotbalové
šatny včetně sociálního zázemí, ve 2 etapě dojde k obnově veřejného sociálního
zázemí kabin a ve 3. Etapě bude přistavěna nová sportovní šatna a klubovna a
sklady – celkový rozpočet akce je 600 000 Kč, předpokládaná dotace 400 000 Kč
b) Technická místnost v budově obchodu
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě předložené nabídky Smlouvu o dílo
s firmou Stavby Bareš, s.r.o., na akci Technická místnost v budově obchodu
(Hlasování 9 pro)
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4.

5.

c) Zasíťování nových stavebních parcel u hřiště
- v týdnu od 10. 3. Bude podepsána Směnná smlouva s rodinou Kabešových a
poté bude podána Žádost o územní rozhodnutí
- obec v únoru podala opakovanou žádost o převod pozemků ve vlastnictví
Státního pozemkového úřadu ČR pro 2. Etapu parcelace
- předpoklad prodeje nových stavebních parcel je v červenci/srpnu 2014,
realizace zasíťování je plánována na jaro 2015
Různé:
a) Územní působnost obce v místní akční skupině
- zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce Ratměřice do územní
působnosti MAS Posázaví na období 2014 – 2020 (Hlasování 9 pro)
- díky začlenění do MAS Posázaví bude mít možnost obec čerpat v uvedeném
období evropské dotační prostředky prostřednictvím metody Leader
b) Nájemní smlouva s Vodafone CZR, a.s.
- zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu s Vodafone na umístění vysílačů
na budově OÚ čp. 72 (Hlasování 9 pro)
c) Obnova katastrálního operátu k.ú. Ratměřice
- Katastrální úřad Benešov začal s přepracováním katastrálního operátu v k.ú.
Ratměřice do digitální podoby – obnova se uskuteční od března do prosince 2014
Společnost
29. 3. Noční námětové cvičení SDH
5. 4. Divadelní ples
5. 4. Jarní úklid obce

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 7. 4. 2014 v 19:00
hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 3. 3. 2014 (14/2)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. směrnici č.2/2014 o schvalování účetní uzávěrky Obce a MŠ Ratměřice
2. výsledek hospodaření MŠ Ratměřice za rok 2013, převod zlepšeného
hospodářského výsledku ve výši 39 407 Kč do roku 2014 a příspěvek na
činnost MŠ v roce 2014
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. Záměr o pronájmu vstupních bytů v 1. patře budovy obchodu čp.69
5. Smlouvu o dílo s Petrem Toulou, zednické a instalatérské práce na akci
Stavební úpravy kabin
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6. Smlouvu o dílo s firmou Stavby Bareš, s.r.o., na akci Technická místnost
v budově obchodu
7. zařazení území obce Ratměřice do územní působnosti MAS Posázaví na
období 2014 – 2020
8. Nájemní smlouvu s Vodafone a.s.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
9. zprávu kontrolního výboru
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Kateřina Procházková
Lucie Svatošová
Viktor Liška
starosta obce
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