Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 2.2.2015
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 hosté
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Zdeněk Rezek
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 8. 12. a 29. 12. 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 za 2. pololetí roku 2014 - nebyly zjištěny nedostatky
b) Zpráva finančního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole
pokladny k 31. 12. 2014, kontrole čerpání rozpočtu za rok 2014 a kontrole
pohledávek obce za rok 2014 - nebyly zjištěny nedostatky
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finanční komise o provedení
inventarizace majetku za rok 2014
c) Čerpání rozpočtu obce v roce 2014
Příjmy: 6 649 321 Kč, Výdaje: 4 307 832 Kč
Vodní hospodářství (vodovod, ČOV): příjmy – 337 364 Kč, výdaje – 314 390 Kč
Odpadové hospodářství: příjmy – 171 229 Kč, výdaje – 250 746 Kč
d) Hospodaření MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření MŠ Ratměřice za rok 2014,
převod zlepšeného hospodářského výsledku v částce 47 779,44 Kč do roku 2015 a
příspěvek na činnost MŠ v roce 2014 ve výši 80 000 Kč (Hlasování 7 pro)
e) Rozpočtové opatření č.1/2015
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2015 (Hlasování 7pro)
f) Záměr o prodeji pozemku parc.č. st. 56/2, Skrýšov
- zastupitelstvo schvaluje na základě žádosti p. M. Starostové, Jankov vyhlášení
záměru o prodeji pozemku č. 56/2 v k.ú. Ratměřice, osada Skrýšov v celkové
výměře 65m2 za cenu 40 Kč/m2 (Hlasování 7pro)
g) Záměr o prodeji částí pozemků parc.č. 93/1, 852, 800/6, kú.Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti p. I. Vrbíkové, Praha vyhlášení
záměru o prodeji částí pozemků parc.č. 93/1, 852, 800/6 v k.ú. Ratměřice dle GP
č.264-1/2015 v celkové výměře 133 m2 za cenu 100 Kč/m2 (Hlasování 7 pro)
h) Bezplatný převod pozemku ve Skrýšově od Státního pozemkového fondu
- zastupitelstvo obce schvaluje žádost ke Státnímu pozemkovému fondu o
bezplatný převod části pozemku č. 1258/24 v kú. Ratměřice, osada Skrýšov o
celkové výměře cca 300 m2 (Hlasování 7pro)
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i) Navýšení ceny vodného a stočného
- zastupitelstvo obce schvaluje navýšení ceny vodného na 18 Kč/m3 a stočného
na 17 Kč/m3 s účinností od 1. 4. 2015 (Hlasování 7pro)
- důvodem je tvorba Fondu oprav vodovodu a ČOV v souvislosti s plánovanou
rekonstrukcí ČOV Ratměřice
j) Žádost o příspěvek vytvoření modelu (velkoformátového banneru)
památníku bitvy u Jankova
- zastupitelstvo neschvaluje žádost o.s. Skrýše o vytvoření propagačního modelu
kaple pomocí banneru v hodnotě 20 000 Kč k získání sponzorů na výstavbu
památníku bitvy u Jankova ve Skrýšově (Hlasování 1pro, 6proti)
k) Žádost o příspěvek na Dětský karneval
- zastupitelstvo obce schvaluje občanskému sdružení NÁM SE DAŘÍ, o.s.
příspěvek na Dětský karneval v hodnotě 1 500 Kč (Hlasování 7pro)
Připravované projekty Plánu rozvoje obce
a) Revitalizace zeleně v obci
- projektantka B. Michalková (firma Baobab) zpracovává komplexní projekt na
revitalizaci zeleně v obci včetně vytvoření dětského hřiště v přírodním stylu,
protierozních opatření nad rybníkem Jordánek a výsadby zeleně u
přečerpávačky a v nové stavební čtvrti u hřbitova
- žádost o dotace bude předložena podle podmínek grantů OPŽP, MMR a SČK a
zpracuje ho ČSOP Vlašim
b) Revitalizace rybníku Jordánek
- zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání s ing. J. Čaškem o vytvoření
projektové dokumentace na revitalizaci rybníku Jordánek a s ČSOP Vlašim na
vytvoření žádosti o dotaci na tuto akci
c) Modernizace ČOV Ratměřice
- MZe zařadilo žádost obce o podporu akce Modernizace a intenzifikace ČOV
Ratměřice do seznamu akcí, které budou realizovány v letech 2015 – 2017,
během února budou známy akce, na které budou přiděleny dotace již v tomto
roce
d) Hygienické zázemí v budově obchodu Ratměřice 69
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z programu MMR
Cestování dostupné všem v roce 2015 na projekt Ratměřice bez bariérHygienické zázemí a odpočívadlo pro turisty v polyfunkčním domě Ratměřice
čp. 69 (Hlasování 7pro)
Různé:
a) Pasport veřejného osvětlení
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- zastupitelstvo obce schvaluje vytvoření pasportu veřejného osvětlení za cenu
10 000Kč od firmy Sethea (Hlasování 7pro)
b) Hospodaření a údržba na rybníku Lazna
- v souvislosti se zákonnými povinnostmi v evidenci a správě vodního
hospodářství chce obec pověřit správou a hospodařením na rybníku Lazna SDH
Ratměřice, starosta obce a zástupci SDH projednají tuto změnu se zástupci
Rybářského spolku
Společnost
14.2. Masopust
1.3. Dětský karneval
14.3. Hasičský ples

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 2. 3. 2015 v 18hod.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 2. 2. 2015 (15/1)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2015
2. Výsledek hospodaření MŠ Ratměřice za rok 2014, převod zlepšeného
hospodářského výsledku ve výši 47 779,44 Kč do roku 2015 a příspěvek na
činnost MŠ v roce 2015 ve výši 80 000 Kč
3. Záměr o prodeji pozemku parc.č. st. 56/2, Skrýšov
4. Záměr o prodeji částí pozemků parc.č. 93/1, 852, 800/6, kú.Ratměřice
5. Navýšení ceny vodného na 18Kč/m3 a stočného na 17Kč/m3 s účinností
od 1. 4. 2015
6. Žádost ke Státnímu pozemkovému fondu o bezplatný převod částí
pozemků č. 1258/24 a 1214/29 v kú. Skrýšov o celkové výměře cca 300m2
7. Vytvoření pasportu elektrického osvětlení za cenu 10 000 Kč od firmy
Sethea
8. Objednávku na projektovou dokumentaci Revitalizace zeleně v obci od
ing. B. Michalkové, firma Baobab
9. Objednávku na projektovou dokumentaci Revitalizace rybníku Lazna od
ing. J. Čaška
10. podání žádosti o dotaci z programu MMR Cestování dostupné všem v roce
2015 na projekt Ratměřice bez bariér- Hygienické zázemí a odpočívadlo
pro turisty v polyfunkčním domě Ratměřice čp. 69
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Zastupitelstvo obce neschvaluje:
11. Žádost o.s. Skrýše o vytvoření propagačního modelu kaple ve Skrýšově
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
12. Zprávu kontrolního výboru
13. Zprávu finančního výboru včetně zprávy o inventarizaci
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Zdeněk Rezek
Radek Bareš
Viktor Liška
starosta obce
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