Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 6. 3. 2017
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven T. Grňa, hosté 0
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Vladimíra Černá, Kateřina Procházková

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 6.2.2017
a) Rozpočtové opatření č. 1/2017
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017. Toto opatření upravuje
položky na straně příjmů i výdajů (Hlasování 6 pro)
b) Schválení účetní závěrky za rok 2016
-zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Ratměřice za rok 2016 (Hlasování 6
pro)

3.

4.

-zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ Ratměřice za rok 2016 (Hlasování 6 pro)

Akce Plánu rozvoje obce

a) Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ
- provedeny další práce etapy rekonstrukce MŠ firmou Stavby Bareš - přistaven sklad
MŠ
b) Odbahnění a vybagrování rybníku Jordánek
- proběhne závěrečné předání stavby, kolaudace a vyúčtování dotace s MZE
d) Revitalizace zeleně v obci
- byla podána žádost o dotaci společně s ČSOP Vlašim ze Státního fondu živ. prostředí,
předpokládané nákl. na akci 1500 000,- Kč, dotace 80%
e) Lesní hospodářství obce
-ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Opatov proběhne stavba oplocenky pro
zalesnění zemědělské půdy u vodojemu. Na tuto akci bude zažádáno o dotaci ze státního
a intervenčního fondu SZIF

Různé:

a) Dodatek k nájemní smlouvě
- zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě s p. B. Horákovou
(nájemní smlouva se dodatkem prodlužuje na dobu určitou do 31.3.2018)(hlasování 6 pro)
b)Žádost MŠ a ZŠ Louňovice p. Blaníkem
- zastupitelstvo obce neschvaluje na základě žádosti MŠ a ZŠ Louňovice p. Blaníkem
poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2017
(Hlasování 6 proti)

5.

Společnost

18.3
31.3.

Hasičský ples
Noc s Andersenem v Obecní knihovně
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 6. 3. 2017

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 3.4.2017 od 19 hod.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 6.3. 2017 (17/2)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 1/2017
2. účetní závěrku Obce Ratměřice za rok 2016
3. účetní závěrku MŠ Ratměřice za rok 2016
4. dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě s p. B. Horákovou
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2017
ZŠ a MŠ Louňovice p. Blaníkem
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Vladimíra Černá
Kateřina Procházková

Viktor Liška
starosta obce
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