Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 13.6. 2016
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1, hosté 0
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa, Zdeňek Rezek

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 2.5.2016
a) Rozpočtové opatření č. 2/2016
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016. Toto opatření navyšuje
rozpočet na straně příjmů i výdajů. (Hlasování 6 pro)
b) Zpráva finančního výboru ZO
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy Finančního výboru T. Grni za
kontrolované období 1.4.-31.5.2016. Kontrola proběhla ve dnech 10.6. - 13.6.2016
c) Prodej pozemku v k.ú. Ratměřice
-zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 663/34 v k.ú. Ratměřice o
rozloze 261 m2 za cenu 130,- Kč/m2 vč. DPH panu P. Kroupovi, Ratměřice (Hlasování
6 pro)

3.

d) Žádost MŠ o souhlas k přijímání neúčelových peněžních darů
- zastupitelstvo obce schvaluje přijímání neúčelových peněžních darů pro MŠ
Ratměřice. (Hlasování 6 pro)
- zastupitelstvo obce souhlasí s tím, že MŠ smí přijímat peněžní dary. Ty budou
využity pro účely rozvoje předškolního vzdělávání.
e) Žádost MŠ o přijetí účelového neinvestičního příspěvku
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti MŠ Ratměřice přijetí účelového
finančního příspěvku od Obce Zvěstov ve výši 5000,- Kč a zároveň podepsání
Smlouvy o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu Obce Zvěstov
v roce 2016 ve výši 5 000,- Kč mezi MŠ Ratměřice a Obcí Zvěstov. (Hlasování 6 pro)
f) Žádost Ing. Nováka o koupi pozemku v k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce projednávalo žádost Ing. Nováka o koupi pozemku parc. č. 475
v k.ú. Ratměřice a rozhodlo zatím záměr o prodej nevydávat a místo si prohlédnout a
zhodnotit a žádost projednat na příštím zasedání zastupitelstva.

Připravované projekty Plánu rozvoje obce

a) Obnova komunikací ve Skrýšově
- zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Obnova komunikací ve Skrýšově“
- na základě hodnocení výběrové komise předložila nejvýhodnější nabídku firma BES
s.r.o. ve výši 663 591,6 Kč
- zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření Smlouvy o dílo s vítěznou firmou
- výběrové řízení proběhlo 27.5. 2016 (Hlasování 6 pro)
- zároveň dál pokračuje jednání se SÚS, a.s. o rekonstrukci křižovatky ve Skrýšově
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4.

b) Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ
- zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z Programu 2016 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na akci
„Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ Ratměřice: Etapa I. Mateřská škola“ v částce
1 931 146,- Kč (90% z celkového rozpočtu akce) (Hlasování 6 pro)
-do 30.8. je obec povinna předložit poskytovateli dotace Smlouvu o dílo na tuto akci
- realizace akce je předpokládaná v roce 2017 v závislosti na výsledku dotační žádosti
na Zateplení budovy OÚ a MŠ a provozu MŠ
c) Modernizace a intenzifikace ČOV
- proběhlo předání stanoviště
- realizace od 1.7.2016, od 1.8. bude na základě povolení OPŽP a povodí Vltavy
odstavena ČOV a odpadní vody budou vypouštěny do vodního recipientu
d) Revitalizace rybníku Jordánek
- na základě připomínek MZE musí obec doplnit další náležitosti (posudek
hydrogeologa o stálosti a vydatnosti přítoku, hydrotechnický výpočet, geodetické
zaměření nánosu…) k žádosti o dotaci na Odbahnění a stavební úpravy rybníku
Jordánek
e) Zasíťování parcel u hřiště
- probíhá výstavba kanalizace a vodovodního řádu, práci stěžuje tvrdost podloží
f)Výstavba tlakové stanice
- obec připravuje výstavbu tlakové stanice, která by měla posílit tlak vody v nové
v lokalitě u hřbitova
- výstavbě bude předcházet jednání o koupi části pozemku parc. č. 663/2 u Stodoly
v k.ú. Ratměřice s majitelem p. R. Barešem, na kterém je plánované umístění tlakové
stanice.

Různé:

a) Nákup materiálu a cen pro Dětský hasičský tábor a fotbalový turnaj Obce
Ratměřice a Zvěstov
- zastupitelstvo obce schvaluje nákup materiálu a odměn na Dětský hasičský tábor, který
pořádá SDH Ratměřice v hodnotě 4000,- Kč. (Hlasování 6 pro)
- zastupitelstvo obce schvaluje nákup cen na fotbalový turnaj mladších a starších
přípravek O pohár Obce Ratměřice a Zvěstov v hodnotě cca 2000,- Kč. (Hlasování 6
pro)

b) Dotace z rozpočtu obce Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Ratměřice na rok 2016 dotaci 1000,- Kč ICSS Odlochovice na pořádání akce
pro rodiny s dětmi „Den plný pohádek“ a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu Obce Ratměřice v roce 2016 s ICSS
Odlochovice (Hlasování 6 pro)
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5.

Společnost

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 1.8.2016 od 19 hod.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 13.6. (16/5)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 2/2016
2. prodej pozemku parc. č. 663/34 v k.ú. Ratměřice o rozloze 261 m2 za cenu
130,- Kč/m2 vč. DPH panu P. Kroupovi, Ratměřice
3. přijímání neúčelových peněžních darů pro MŠ Ratměřice.
4. přijetí účelového finančního příspěvku od Obce Zvěstov ve výši 5000,- Kč pro
MŠ
5. výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku „Obnova komunikací ve
Skrýšově“ (firma BES, s.r.o.) a k uzavření Smlouvy o dílo s vítěznou firmou
6. přijetí dotace z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na akci
„Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ Ratměřice: Etapa I. Mateřská škola“ v částce
1 931 146,- Kč (90% z celkového rozpočtu akce)
7. nákup materiálu a odměn na Dětský hasičský tábor, který pořádá SDH
Ratměřice v hodnotě 4000,- Kč a nákup cen na fotbalový turnaj mladších a
starších přípravek O pohár Obce Ratměřice a Zvěstov v hodnotě cca 2000,- Kč.
8. na základě Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2016
dotaci 1000,- Kč ICSS Odlochovice na pořádání akce pro rodiny s dětmi „Den
plný pohádek“ a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního
příspěvku z rozpočtu Obce Ratměřice v roce 2016 s ICSS Odlochovice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu předsedy Finančního výboru T. Grni za kontrolované období 1.4.-31.5.2016.
Kontrola proběhla ve dnech 10.6. - 13.6.2016

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Zdeněk Rezek
Tomáš Grňa
Viktor Liška
starosta obce
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