Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 1. 2. 2016
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Zdeněk Rezek

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 28.12.2015
a) Zpráva finančního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole pokladny
k 31. 12. 2015, kontrole čerpání rozpočtu za rok 2015 a kontrole pohledávek obce za
rok 2015 - nebyly zjištěny nedostatky
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finanční komise o provedení
inventarizace majetku za rok 2015
b) Hospodaření MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření MŠ Ratměřice za rok 2015,
převod zlepšeného hospodářského výsledku v částce 46 820,71 Kč do roku 2016 a
příspěvek na činnost MŠ v roce 2016 ve výši 100 000 Kč (Hlasování 7 pro)
c) Čerpání rozpočtu

Příjmy: 10 420 701 Kč Výdaje: 8 452 852 Kč

Vodní hospodářství (vodovod, ČOV): příjmy (vodné a stočné)– 368 906 Kč,
výdaje (energie, mzdy, poplatky za odběr vody, odběry vzorků, projektová
dokumentace k zadání výběrového řízení na Modernizaci ČOV) – 368 192 Kč
Odpadové hospodářství: příjmy (poplatky od občanů, příspěvek za třídění odpadů) –
171 625 Kč,
výdaje (platby za komunální, tříděný, velkoobjemný a nebezpečný odpad) – 263 498
Kč
d) Odměny členů zastupitelstva obce
- zastupitelstvo schvaluje výši odměn neuvolněných zastupitelů obce s účinností od 1.
2. 2016 dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003 – starosta obce 14 391 Kč,
místostarosta obce 6 150 Kč, předsedové výborů ZO 1 300 Kč, členové ZO 850 Kč
(výše částek jsou uváděny včetně zákonného zdanění) (Hlasování 5 pro, 2 se zdrželi)

3.

Připravované projekty Plánu rozvoje obce

a) Zasíťování parcel u hřiště
- proběhla 1. fáze prací –firma Elektro Cihelka (subdodavatel ČEZ a.s.) provedla
zemní vedení KNN a stavbu pilířů na měření energií – předáno 28. 1.
- další etapy zasíťování bude provádět firma Stavby Bareš podle počasí od března
2016
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b) Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ: Etapa I. Rekonstrukce MŠ
- obec požádala o dotaci Ze Středočeského fondu rozvoje měst a obcí 2016 na projekt
částečné rekonstrukce budovy OÚ a MŠ – celkové náklady 2 145 718 Kč zahrnují
komplexní opravu střechy a krovu a vnitřní opravy v MŠ (sociální zařízení, rozvody
elektřiny, vody a odpadu a stavbu nového skladu v místě současného schodiště)
c) Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ: Etapa II Energetické úspory
- v první polovině února bude dokončena projektová dokumentace a rozpočet
k podání žádosti o snížení energetické náročnosti budovy OÚ z Operační fondu
životního prostředí
- akce zahrnuje zateplení vnějšího pláště budovy a výměnu okenních výplní
d) Modernizace a intenzifikace ČOV
- 30. prosince 2015 proběhlo otevírání obálek v rámci výběrové řízení na veřejnou
zakázku, výběrová komise posuzovala 5 cenových nabídek
- zastupitelstvo schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Modernizace a
intenzifikace ČOV“, ve kterém vyhrála firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.,
Chrudim s nabídkovou cenou 3 148 000 bez DPH (Hlasování 7 pro)
- do konce února obec předloží MZE doklady o výběrovém řízení, finanční rozvahu
akce a další potřebné dokumenty k čerpání přidělené dotace
- realizace akce je stanovena na duben – říjen 2016
-zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. M. Fialou na zajištění autorského
dozoru při akci Modernizace a intenzifikace ČOV (Hlasování 7 pro)
-zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo Ing. T. Melicharem na zajištění
technického dozoru při akci Modernizace a intenzifikace ČOV (Hlasování 7 pro)
e) Vybavení spolků
- obec požádala také o dotace Středočeského kraje na rok 2016 na vybavení
ratměřických spolků
1. Zásahové vybavení JSDH Ratměřice – rozpočet 61 890 Kč
2. Bezpečné branky pro fotbalové přípravky TJ Ratměřice – rozpočet 46 000 Kč
4.

Různé:

5.

Společnost

a) Směrnice č. 1/2016
- zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2016 – Pravidla poskytování dotací
z rozpočtu Obce Ratměřice (Hlasování 7 pro)
- směrnice udává požadovanou formu žádosti a přidělování dotací fyzickým osobám,
spolkům, organizacím, aj. z rozpočtu obce
6.2. Masopust
20.2. Hasičský ples
5.3. Dětský karneval

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 7. 3. 201 v 18hod.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 1. 2. 2016 (16/1)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. výsledek hospodaření MŠ Ratměřice za rok 2015, převod zlepšeného
hospodářského výsledku MŠ v částce 46 820,71 Kč do roku 2016 a příspěvek na
činnost MŠ v roce 2016 ve výši 100 000 Kč
2. výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva s účinností od 1. 2. 2016
3. výsledek výběrového řízení na akci „Modernizace a intenzifikace ČOV“, a
podpis smlouvy o dílo s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol.s.r.o.
4. Smlouvu o dílo s Ing. M. Fialou na zajištění autorského dozoru při akci
Modernizace a intenzifikace ČOV
5. Smlouvu o dílo s Ing. T. Melicharem na zajištění technického dozoru při akci
Modernizace a intenzifikace ČOV
6. Směrnici č. 1/2016 – Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Obce Ratměřice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu finančního výboru o kontrole pokladny k 31. 12. 2015, kontrole
čerpání rozpočtu za rok 2015 a kontrole pohledávek obce za rok 2015
2. zprávu finanční komise o provedení inventarizace majetku za rok 2015
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Ing. Zdeněk Rezek
Radek Bareš
Viktor Liška
starosta obce
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