Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 6. 2. 2017
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
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 28.12.2016
2. Hospodaření
a) Zpráva finančního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole pokladny
k 31. 12. 2016, kontrole čerpání rozpočtu za rok 2016 a kontrole pohledávek obce za
rok 2016 - nebyly zjištěny nedostatky
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o hospodaření MŠ
v roce 2016
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finanční komise o provedení
inventarizace majetku za rok 2016
b) Zpráva kontrolního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za období srpen –
prosinec 2016. Nebyly zjištěny nedostatky.
c) Hospodaření MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření MŠ Ratměřice za rok 2016,
převod zlepšeného hospodářského výsledku v částce 8 019,96 Kč na rezervní fond a
na fond odměn do roku 2017 a příspěvek na činnost MŠ v roce 2017 ve výši 130 000
Kč (Hlasování 7 pro)
d) Čerpání rozpočtu
Příjmy: 10 799 231 Kč (z toho daňové příjmy 3 169 752 Kč)
Výdaje: 11 533 399 Kč. Přebytek ve výši 734 168 Kč byl hrazen z hospodářského
přebytku roku 2015.
e) Rozpočet odpadového hospodářství v roce 2016
Příjmy: 173 076 Kč (poplatky od občanů, příspěvek za třídění odpadů)
Výdaje: 276 416 Kč (platby za komunální, tříděný, velkoobjemový a nebezpečný
odpad)
f) Rozpočtový výhled obce 2017 – 2021
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2017-2021 (Hlasování 7 pro)
g) Smlouva o dílo s fa Ekomonitor, a.s.
- zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s fa Ekomonitor, a.s. na vzorkování
vody, majetkoprovozní evidenci a vyhodnocování zkušebního provozu na
zrekonstruované ČOV (Hlasování 7 pro)
- zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo s fa Ekomonitor, a.s.
(hlasování 7 pro)

h) Prodej obecního pozemku v k.ú. Ratměřice
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- zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 663/30 o rozloze 619 m2 a
pozemku parc. č. 153 o rozloze 112 m2 vše v k. ú. Ratměřice p. J. Plíhalovi, Ratměřice
za cenu 130,- Kč/m2 (Hlasování 7 pro)
i) Směna obecního pozemku
- zastupitelstvo obce schvaluje směnu obecního pozemku parc.č. 866/1 za pozemky
parc. č. 867/2 a 867/3, vše v k.ú. Ratměřice s p. L. Fuxovou, Benešov (Hlasování 7 pro)
j) Dodatek ke smlouvě s TJ Svoboda Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu nebytových
prostor a pozemků s TJ Svoboda Ratměřice, kterým je stanovena výše nájmu ve výši
20 000 Kč ročně (Hlasování 7 pro)
Připravované projekty Plánu rozvoje obce
a) Rybník Jordánek – odbahnění, stavební úpravy
- probíhá realizace odbahnění a oprava hráze, předpoklad ukončení realizace březen
2017
b) Revitalizace zeleně v obci
- byla zpracována projektová dokumentace na tuto akci (úprava zeleně a stromů na
návsi, na hřbitově, výsadba aleje u hřiště, výsadba sadů nad Jordánkem…) a
předložena agentuře pro ochranu přírody a krajiny, aby mohla být podána žádost o
dotaci ke Státnímu fondu životního prostředí
c) Oprava hřbitovní zdi
- byl zpracován rozpočet na komplexní opravu zdi hřbitova a podána žádost o dotaci
na MZE
Různé:
a) Odpadové hospodaření obce
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě podnětů obyvatel navýšení počtu nádob na
tříděný odpad v lokalitách u bytovky, v Hrzíně, k Jordánku
- zastupitelstvo obce schvaluje změnu systému ukládání a svozu komunálního odpadu
v Hrzíně – svoz domovních popelnic bude zahájen 9.3. (Hlasování 7 pro)
b) Žádost o účelovou neinvestiční dotaci s rozpočtu obce Ratměřice na rok
2017 od RUAH, o.p.s.
- zastupitelstvo obce neschvaluje na základě žádosti RUAH o.p.s. poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2017 ( Hlasování 7 proti)
c) Žádost p. A. Kábele o úprava skladu v obchodě
- zastupitelstvo obce si nechá na základě podmínek kraj. hygienické zprávy připravit
rozpočet na úpravu skladových prostor v obchodě
- na základě žádosti p. A Kábele zastupitelstvo obce zjistí nabídky rolet a okenních
stínidel do výlohy obchodu
d) Policie ČR
- jednání ZO navštívili příslušníci obvodního oddělení PČR ve Voticích a předložili
zprávu o bezpečnostní situaci v obci v uplynulém roce, dále byly projednány potřeby
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obce ze strany PČR při zajišťování pořádku, a projednána spolupráce s Městskou
policií Votice, se kterou bude podepsána veřejnoprávní smlouva.
Společnost
10.2. Valná hromada TJ Svoboda Ratměřice
4.3. Vepřové hody

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 6. 3. 2017 v 18hod.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 6. 2. 2017 (17/1)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. výsledek hospodaření MŠ Ratměřice za rok 2016, převod zlepšeného
hospodářského výsledku v částce 8 019,96 Kč na rezervní fond a na fond
odměn do roku 2017 a příspěvek na činnost MŠ v roce 2017 ve výši 130 000 Kč
2. rozpočtový výhled na roky 2017-2021
3. schvaluje smlouvu o dílo s fa Ekomonitor, a.s. na vzorkování vody,
majetkoprovozní evidenci a vyhodnocování zkušebního provozu na
zrekonstruované ČOV
4. Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo s fa Ekomonitor, a.s.
5. prodej pozemku parc. č. 663/30 o rozloze 619 m2 a pozemku parc. č. 153 o
rozloze 112 m2 vše v k. ú. Ratměřice p. J. Plíhalovi, Ratměřice za cenu 130,Kč/m2
6. navýšení počtu nádob na tříděný odpad, změnu systému ukládání a svozu
komunálního odpadu v Hrzíně
7. směnu obecního pozemku parc.č. 866/1 za pozemky parc. č. 867/2 867/3, vše
v k.ú. Ratměřice s p. L. Fuxovou, Benešov
8. dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor a pozemků s TJ
Svoboda Ratměřice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
9. zprávu finančního výboru o kontrole pokladny k 31. 12. 2016, kontrole čerpání
rozpočtu za rok 2016 a kontrole pohledávek obce za rok 2016 - nebyly zjištěny
nedostatky
10. zprávu finanční komise o provedení inventarizace majetku za rok 2016
11. zprávu kontrolního výboru za období srpen – prosinec 2016. Nebyly zjištěny
nedostatky
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
12. na základě žádosti RUAH o.p.s. poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2017
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Ing. Zdeněk Rezek
Radek Bareš

Viktor Liška, starosta obce
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