Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 5. 5. 2014
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Omluvena: Pavla Nádvorníková
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Kateřina Procházková, Lucie Svatošová
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápisy a usnesení z jednání ve dnech 7. 4. a 14. 4.
2014
2. Hospodaření
a) Pronájem obecních podporovaných bytů
- zastupitelstvu obce bere na vědomí nepodepsání Smlouvy o nájmu panem J.
Plíhalem a schvaluje Smlouvu o nájmu se slečnou K. Stankeovou (Hlasování 8 pro)
b) Protokol o schvalování účetní závěrky za rok 2013
-- zastupitelstvo obce schvaluje protokol o schvalování účetní závěrky za účetní
jednotky Obec Ratměřice a MŠ Ratměřice (Hlasování 8 pro)
c) Záměr o prodeji obecního pozemku parc.č. 663/34, k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje Záměr o prodeji částí pozemku parc.č. 663/34
v kú. Ratměřice (Hlasování 8 pro)
d) Protokol o daňové kontrole Finačního úřadu
- zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokol o daňové kontrole týkající se
dotací poskytnutých v roce 2009 – 2012 z Ministerstva místního rozvoje –
kontrola FÚ nezjistila žádné chyby ani nedostatky
3. Realizované projekty Plánu rozvoje obce
a) Stavební úpravy kabin TJ Ratměřice
- byla zahájena druhá etapa prací, která spočívá v přístavbě nové kabiny a
technického zázemí TJ a MŠ- předpokládané ukončení realizace – červenec 2014
b) Rekonstrukce místní komunikace do Hrzína
- tato akce nebyla podpořena z Fondu rozvoje obcí a měst SČK 2014, a proto
bude obec žádat o finanční dotaci ve výši 2 500 000 Kč na Ministerstvu dopravy –
termín podání 6. 6. 2014
c) Oprava místní komunikace k čekárně Pod Horou
- obec přistoupí k dílčím opravám této místní komunikace, zastupitelstvo obce
pověřuje starostu k jednání s vedením Zemědělské společnosti Ratměřice o
případné spoluúčasti na této akci
4. Různé:
a) Veřejný pořádek a čistota
- zastupitelstvo obce bere na vědomí připomínky občanů k čistotě na veřejných
prostranstvích obce a k a hluku z provozu zahradních strojů ve svátečních dnech
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5.

- zastupitelstvo obce upozorňuje občany na platnost vyhlášky OZV č.3/2001 o
zajištění čistoty v obci, které mmj. ukládá zákaz volného pobíhání psů a
hospodářských zvířat po veřejných prostranstvích – k tomuto jevu stále dochází
a - volně pobíhající psi znečišťují například hřbitov a také trhají pytle
s komunálním odpadem připravené před nemovitostmi k odvozu – při
opakovaném volném výskytu psů na veřejných prostranstvích bude muset ZO
přistoupit k sankcím
- dalším kritizovaným jevem je zvyšující se hlučnost v obci v nevhodné době
např. v neděli v poledne či po obědě atd., která je způsobena sekáním, řezáním
atd. motorovými stroji- zastupitelstvo obce žádá občany o respektování
nepsaného pravidla o zachování klidu v neděli o a svátku mezi 12 a 17 hodinou –
v případě, že se situace nezlepší, uvažuje ZO o zákazu provádět činnosti
způsobující nadměrný hluk (např. používání travních sekaček, motorových pil,
křovinořezů, brusek, cirkulárek, stavebních strojů, provádět zkoušky motorů
atd.) v neděli a ve státem uznaný svátek od 12 do 24 hodin
b) Smlouva o zajištění zpětného odběru odpadu z obalů
- zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů se společností EKO_KOM, a.s. (Hlasování 8 pro)
c) Daň z nemovitosti
- zastupitelstvo obce schvaluje k osvobození daně z nemovitosti tyto pozemkyprašná cesta, kamenité meze, bažiny (Hlasování 8 pro), u ostatních pozemků mají
majitelé (u digitalizovaného katastru nemovitostí nikoliv nájemce) povinnost
zaplatit příslušnou daň z nemovitosti
d) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce
- zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce a.s. Na akci IV-12-6006305/3, Ratměřice-kNN č.k.486/14
Holubářová (Hlasování 8 pro)
e) Komise přídělového hospodářství
- zastupitelstvo obce zřizuje jako regulační opatření v systému hospodářských
opatření pro krizové stavy Komisi přídělového hospodářství ve složení V. Liška,
P. Nádvorníková, L. Svatošová
Jubilea a společnost
19. 5. pí. V. Jelínková
7. 5. Den matek – zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2000 Kč
24. 5. Okrskové cvičení SDH - zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši
1500 Kč (Hlasování 8 pro)

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 2. 6. 2014 v 19:00
hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 5. 5. 2014 (14/3)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o nájmu se slečnou K. Stankeovou
2. protokol o schvalování účetní závěrky za účetní jednotky Obec Ratměřice
a MŠ Ratměřice
3. Záměr o prodeji částí pozemku parc.č. 663/34 v kú. Ratměřice
4. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO_KOM, a.s.
5. osvobození daně z nemovitosti tyto pozemky- prašná cesta, kamenité
meze, bažiny
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. Na akci IV-126006305/3, Ratměřice-kNN č.k.486/14 Holubářová

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Kateřina Procházková
Lucie Svatošová
Viktor Liška
starosta obce
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