Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 28. 12. 2016
Přítomno: 5 členů zastupitelstva, omluven Zdeněk Rezek, Radek Bareš
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Vladimíra Černá, Tomáš Grňa
1.
zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení ze zasedání ZO dne 5. 12. 2016

2.

Hospodaření

a) Rozpočet obce na rok 2017
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Ratměřice na rok 2017. Rozpočet je
schodkový s příjmy ve výši 7 490 864 Kč a výdaji ve výši 9 516 662 Kč. Schodek je
krytý přebytkem z hospodaření z minulých let, tyto finance budou použity na druhou
etapu zasíťování parcel u hřiště v roce 2017. (Hlasování 5 pro)
b) Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti p. J. Plíhala, Ratměřice vydání
záměru o prodeji pozemku parc. č. 663/30 v k.ú. Ratměřice o rozloze 619 m2 za cenu
130 Kč/m2. (Hlasování 5 pro)
c) Záměr o směně pozemků v k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti p. L. Fuxové, Benešov vydání
záměru o směně pozemků a to : díl „d“ z pozemku parc. č. 866/1 o rozloze 400 m2 a
díl „e“ z pozemku parc.č. 865 o rozloze 1 m2 za pozemek parc. č. 867/2 o rozloze
159m2 a pozemek parc. č. 867/3 o rozloze 166 m2 vše v k.ú. Ratměřice. Jedná se
urovnání hranic pozemků dle skutečného stavu (Hlasování 5 pro)
d)Navyšování odměn členů zastupitelstva
- zastupitelstvo obce neschvaluje navýšení odměn členů zastupitelstva dle nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., příloha č. 1 od 1. 1. 2017 (Hlasování 5 proti)

3. Akce Plánu rozvoje obce

a) Plán práce ZO na rok 2017
- zastupitelstvo obce schvaluje předložený plán práce a zasedání ZO v roce 2017
(Hlasování 5 pro)

b) Nádoby pro sběr použitého jedlého oleje
- zastupitelstvo obce Ratměřice schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb s fa Libor
Černohlávek, Církvice. (Hlasování 5 pro)
- předmětem smlouvy je bezplatné přistavení a obsluha nádob pro sběr použitého
jedlého oleje od obyvatel obce Ratměřice. Tato nádoba bude umístěna na sběrném
místě za úřadem v Ratměřicích.
c) Modernizace a intenzifikace ČOV
- akce Modernizace a intenzifikace ČOV Ratměřice byla dokončena a by l zahájen
dvanáctiměsíční zkušební provoz

4. Různé

a)Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii
-zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Votice a obcí
Ratměřice k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii (Hlasování 5 pro)
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- v této záležitosti zůstává platné usnesení ze zasedání ZO ze dne 7. 12. 2015 č.
15/10/22 – schválený finanční příspěvek na rozšíření činnosti Městské policie Votice
ve výši 15.000,- Kč ročně.
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 6. 2. 2017 v 18:00 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 28. 12. 2016 (16/11)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočet obce Ratměřice na rok 2017
2. vydání záměru o prodeji pozemku parc. č. 663/30 v k.ú. Ratměřice o rozloze
619 m2 za cenu 130 Kč/m2.
3. vydání záměru o směně pozemků: díl „d“ z pozemku parc. č. 866/1 o rozloze
400 m2 a díl „e“ z pozemku parc.č. 865 o rozloze 1 m2 za pozemek parc. č.
867/2 o rozloze 159m2 a pozemek parc. č. 867/3 o rozloze 166 m2 vše v k.ú.
Ratměřice.
4. plán práce a zasedání ZO v roce 2017
5. schvaluje Smlouvu o poskytnutí služeb s fa Libor Černohlávek, Církvice.
6. Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Votice a obcí Ratměřice k zajišťování
činnosti podle zákona o obecní policii
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
7. navýšení odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., příloha č.
1 od 1. 1. 2017

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Vladimíra Černá
Tomáš Grňa

Viktor Liška,
starosta obce
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