Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 8. 12. 2014
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 1 host
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Vladimíra Černá, Tomáš Grňa
1.
zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 3. 11. 2014
2. Hospodaření
a) Rozpočtové opatření č. 2/2014
- zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2014, které upravuje příjmy a
výdaje na skutečnost konce roku 2014 (Hlasování 7 pro)
b) Návrh rozpočtu obce na rok 2015
- zastupitelstvo obce předkládá návrh rozpočtu na rok 2015 jako rozpočtu
schodkového s příjmy ve výši 7 642 000Kč a výdaji ve výši 8 642 000 Kč. Schodek je
krytý přebytkem z roku 2014 z prodeje stavebních pozemků ve výši 1 000 000 Kčtyto finance budou použity na zasíťování těchto pozemků v roce 2015
- výše jednotlivých rozpočtových položek vychází z priorit obce na rok 2015 a je
přílohou návrhu rozpočtu. (Hlasování 7 pro)
c) Dodatek smlouvy s Compag a.s. na 2015
- 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 2015
nezmění (Hlasování 7 pro)
d) Inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014
- zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 4/2014 pro provedení inventarizace
majetku obce, příkaz k inventarizaci, plán inventur a jmenování inventarizační komise
(Hlasování 7 pro)

e) Koupě pozemku 659/9 v k. ú. Ratměřice o výměře 13 130 m2 (za hřištěm)
- zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku parc. č. 659/9 v k. ú. Ratměřice za
cenu 34 Kč/m2 stanovenou předloženým odborným posudkem, tj. v celkové částce
446 420 Kč od A. a L. Černých, Ratměřice (Hlasování 6 pro, 1 se zdržel)
- koupě je součástí směny pozemků, následovat bude prodej stavební parcely č.
663/50 v k. ú. Ratměřice s výměrou 1 376 m2 za 450Kč/m2 za celkovou částku 619
200 Kč sl. L. Černé.
e)Prodloužení nájemní smlouvy p. Lukáše Pěkného
- zastupitelstvo obce schvaluje dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu obecního
podporovaného bytu uzavřené 1.5.2014 mezi obcí Ratměřice a panem Lukášem
Pěkným. Předmětem dodatku je prodloužení nájemní smlouvy do 30.4.2015. (Hlasování
3.

7 pro)

Akce Plánu rozvoje obce
a) Rekonstrukce místní komunikace do Hrzína
- 8. 12. - 10. 12. probíhá realizace akce Rekonstrukce místní komunikace Hrzín firmou
BES, s.r.o., na kterou obec získala dotaci od ministerstva dopravy ve výši 2 528 125
Kč, fakturace se objeví v rozpočtu 2015, spoluúčast obce je 446 139 Kč
- opravy v úseku nad Hrzínem budou realizovány na jaře 2015
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4.

5.

b) Rekonstrukce kabin TJ
- do 31. 12. 2014 proběhne kolaudace stavby Klubovny dětí na hřišti a závěrečné
vyúčtování akce podpořené dotací 400 000 Kč z programu MMR Začlenění dětí a
mládeže do komunitního života v obci.
c) Zasíťování nových stavebních parcel
- vyhlášeno územní rozhodnutí na tuto stavbu s podmínkami stanovenými dotčenými
orgány a obce Ratměřice (stavební čára, sklon střech), ateliér MAT zpracovává
projektovou dokumentaci pro stavební povolení, o které bude zažádáno v lednu 2015.
Různé
a) Přebytek hospodaření MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje ponechat přebytek hospodaření MŠ (Hlasování 7 pro)
b) Účtování mezd za 12/2014
- zastupitelstvo obce schvaluje, že mzdy za prosinec 2014 budou rozpočtovým
nákladem pro rok 2015 (Hlasování 7 pro)
c) Vnitřní směrnice o způsobu provádění vidimace a legalizace na Obecním
úřadě Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje vnitřní směrnici č. 3/2014 o způsobu provádění
legalizace a vidimace na Obecním úřadě Ratměřice (Hlasování 7 pro)
d) Návrh rozpočtu Mikroregionu Džbány
- zastupitelstvo bere na vědomí bez připomínek Návrh rozpočtu Mikroregionu
Džbány na rok 2015 a Rozpočtový výhled MD na roky 2016 - 2018
- příspěvek na činnost MAS Posázaví a Mikroregionu Džbány pro rok 2015 je
stanoven na 38 Kč za obyvatele
e) Výkon opatrovnictví klientů ICCS
- starosta obce pověřuje místostarostku Lucii Svatošovou výkonem agendy ve věci
opatrovnictví klientů ICCS Odlochovice.

Společnost

10.12. Předvánoční posezení členů Klubu seniorů
13. 12. Valná hromada SDH Ratměřice
21. 12. Vánoční jarmárek a koncert sboru Jordánek
24. 12. Štedrovečerní zpívání v kostele sv. Havla
27. 12. Myslivecký ples
Jubileum: 12. 12. p. Lukešová, Ratměřice

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 29. 12. 2014 v 18:30 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 8. 12. 2014 (14/9)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2014
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2015
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3. Dodatek k rámcové smlouvě s firmou Compag a.s. na svoz a ukládání
komunálního a tříděného odpadu v roce 2015
4. Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu obecního podporovaného bytu mezi
p. Lukášem Pěkným a obcí Ratměřice ze dne 1.5.2014.
5. Směrnici č. 4/2014 o provedení inventarizace majetku obce, příkaz
k inventarizaci, plán inventur a jmenování inventarizační komise
6. Koupi pozemku parc. č. 659/9 v k. ú. Ratměřice o výměře 13 130 m2 za cenu
34Kč/m2, v celkové částce 446 420 Kč od A. a L. Černých
7. Vnitřní směrnici č. 3/2014 o způsobu provádění legalizace a vidimace na
Obecním úřadě Ratměřice
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Vladimíra Černá
Tomáš Grňa
Viktor Liška,
starosta obce
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