Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 7. 4. 2014
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Luboš Benák, Pavel Vosátka
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 3. 3. 2014
2. Hospodaření
a) Audit hospodaření v roce 2013
-- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření obce
Ratměřice za rok 2013, které provedli auditoři KÚ Středočeského kraje
- při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b) Čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2014
- příjmy: 1 411 287 Kč, tj. 32 % plánovaných příjmů za rok 2014
- výdaje: 1 006 464 Kč, tj. 26,5 % plánovaných výdajů za rok 2014
c) Pronájem obecních podporovaných bytů
- zastupitelstvu obce byly předloženy 3 žádosti o pronájem podporovaných bytů,
zastupitelé si vyžádali doplnění informací o možnostech nájmů ze strany
poskytovatele dotace- MMR a konkrétních žádostí a o podnájemcích rozhodnou
na mimořádném zasedání ZO dne 14. 4.
d) Pronájem veřejných prostor pro účely natáčení
-- zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o výši nájemného za užívání
veřejných prostor obce k účelům natáčení a focení reklamních spotů společnosti
Vodafone – nájemné bylo stanoveno na 10 000 Kč za jeden den
3. Realizované projekty Plánu rozvoje obce
a) Stavební úpravy kabin TJ Ratměřice
- byla provedena první část úprav budovy a to přestavba kabin domácích a hostů
se sociálním zařízením
- další etapa prací bude zahájena na základě výsledků dotačního řízení a případné
přidělené dotace ve výši 400 000 Kč z MMR na začátku května 2014
b) Technická místnost v budově obchodu
- byla zrealizována přestavba technické místnosti a zároveň byla natažena nová
fasáda ve štítě a v severní straně budovy
Připravované projekty Plánu rozvoje obce
c) Revitalizace zeleně v obci
- obec by chtěla připravit projekt Revitalizace veřejné zeleně v obci a požádat na
podzim 2014 o dotaci z Operačního programu životního prostředí
- v tuto chvíli již máme shromážděné některé podněty týkající se dřevin v obci a
jejich odstranění či ošetření, např. lípy před obchodem, v zatáčce u Bazény, u
kostela – uvítáme další podněty občanů i následné výsadbě a ozelenění obce,
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4.

abychom měli dostatek podkladů pro kvalitní projekt, který by se měl realizovat
v zimě 2014/15
c) Projekt Jankow 1645
- v partnerství obcí Mikroregionu Džbány, Posázaví o.p.s., Podblanického
muzea a občanských sdružení zabývajících se problematikou Třicetileté války se
připravuje ucelený program akcí pro rok 2015, který by měl připomenout 370-té
výročí Bitvy u Jankova
- již v letošním roce budou realizovány některé akce připomínající fenomén
Bitvy u Jankova, jako např. obrazová kniha Jankow 1645, která byla foceny při
podzimním workshopu vojáků u Ratměřic – zastupitelstvo obce schvaluje
příspěvek 15 000 Kč na vydání této publikace, za který bude jich bude mít 30
kusů na prezentaci (Hlasování 9 pro)
Různé:
a) Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v MŠ Ratměřice platná pro přijímací řízení v roce 2014 (Hlasování 9
pro)

5.

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) Svoz velkoobjemového odpadu a železného šrotu
- kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven na návsi o víkendu 12. – 13.
4., v sobotu 12. 4. také svezou členové SDH Ratměřice železný šrot
d) Prezentace nabídek od firmy Vodafone
- nabídky na zvýhodněné tarify nám firma představí na fotbalovém hřišti
v sobotu 19. 4. od 16 hodin – každému občanovi obce bude doručena pozvánka
Jubilea
9. 4. pí. B. Kodedová
12. 4. p. J. Veselka
15. 4. p. P. Maršíček
18. 4. pí. A. Voříšková
2. 5. pí M. Holá

Příští mimořádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 14. 4. 2014
v 19:00 hodin.
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 5. 5. 2014 v 19:00
hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 3. 3. 2014 (14/2)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Ratměřice
2. Nájemní smlouvu s Vodafone na umístění vysílačů na budově OÚ čp. 72
3. příspěvek 15 000 Kč na vydání publikace Jankow 1645
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
4. zprávu o výsledku hospodaření obce Ratměřice za rok 2013
5. informaci o výši nájemného za užívání veřejných prostor obce k účelům
natáčení a focení reklamních spotů
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavel Vosátka
Luboš Benák
Viktor Liška
starosta obce
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