Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 7. 9. 2015
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluveni 1, hosté 1
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa, Radek Bareš
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání ze dne 10. 8. 2015
2. Hospodaření
a) Žádost o směnu pozemků v k.ú. Hrzín a Ratměřice
- zastupitelstvo obce na základě žádosti p. Robertsona, Hrzín schvaluje vyhlášení
záměru o směně pozemků č. 404/1, 404/25, 453/5, 47/1, 44/1, 56, 54/4, 54/5 v k.ú.
Hrzín (Hlasování 6 pro)
b) Audit hospodaření
- zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek Dílčího přezkoumání hospodaření obce
Ratměřice za rok 2015. Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 4. 9. 2015. Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
c) Zpráva finančního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o výsledku kontroly
provedené u Obce Ratměřice za období 1. 5. 2015 do 31. 8. 2015 a zprávu o výsledku
veřejnosprávní kontroly MŠ Ratměřice za období od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015.
Kontroly byly provedeny 2. 9. 2015. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
3. Projekty Plánu rozvoje obce
a)Zasíťování parcel u hřiště
- na prvním zasedání hodnotící komise výběrového řízení na akci „Zasíťování lokality
Z.RA.16, kú. Ratměřice: I. a IV.“ v pondělí 7. 9. 2015 byly otevřeny obálky
s nabídkami. Po podrobném prozkoumání jednotlivých nabídek komise zasedne
k rozhodnutí o výběru dodavatele ve středu 16. 9. 2015.
b) Dotace na Modernizaci a intenzifikaci ČOV
- připravena veškerá dokumentace k stavebnímu povolení + nový rozpočet akce ve
výši 4 850 000 Kč
- zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrové řízení na akci „Modernizace a
intenzifikace ČOV“. (Hlasování 6 pro)
- realizace akce je plánována na jaro 2016
c) Dětské hřiště s přírodními prvky MŠ Ratměřice
- na hřišti probíhá realizace akce firmou J. Strmiska, Neveklov. Předpokládaný termín
dokončení je 30. 11. 2015
d)Zateplení budovy OÚ
- připravuje se dokumentace k podání žádosti o dotaci z dotačního programu OPŽP
na Snižování energetické náročnosti veřejnoprávních budov. Podklady pro podání
žádosti by měly být vyhotoveny do konce roku.
- v současné době zastupitelstvo obce ve spolupráci s projektantem připravuje zadání
pro zpracovatele dotace- počty, velikosti a dispozice oken, barevnost fasády atd.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 7. 9. 2015
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat ve středu 16. 9. 2015 od 19
hodin.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 7.9. 2015 (15/7)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Vyhlášení záměru o směně pozemků č. 404/1,404/25, 453/5, 47/1, 44/1, 56,
54/4, 54/5
2. Vyhlášení výběrové řízení na akci „Modernizace a intenzifikace ČOV“.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Výsledek Dílčího přezkoumání hospodaření obce Ratměřice za rok 2015.
2. Zprávu finančního výboru o výsledku kontroly provedené u Obecního úřadu
Ratměřice za období 1.12015 do 30.4.2015 a zprávu o výsledku veřejnosprávní
kontroly MŠ Ratměřice za období od 1.1. 2015 do 31.8.2015.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Tomáš Grňa
Radek Bareš
Viktor Liška
starosta obce
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