Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 11.9. 2017
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven Z. Rezek hosté 0
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 14.8.2017
a) Rozpočtové opatření č. 3
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.
(Hlasování 6 pro)

b) Pronájem částí pozemků v k.ú. Ratměřice, osada Skrýšov
- zastupitelstvo obce neschvaluje pronájem části pozemku parc. č. 1211/3 o rozloze 28
m2 a části pozemku 1206/3 o rozloze 30 m2 vše v k.ú. Ratměřice, osada Skrýšov
manželům Kábelovým, Skrýšov (Hlasování 6 proti)
c) Zpráva kontrolního výboru za období od 1.1. do 30.6.2017
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru o kontrole plnění
usnesení ZO za období od 1.1. do 30.6. 2017
d)Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce Ratměřice za rok 2017
- zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání obce ze dne 7. 9.
2017
-Při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
– zadavatel (obec Ratměřice) neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření.
Smlouva o dílo ze dne 15.7. 2017, zhotovitel ZO ČSOP Vlašim, na projekt „Ratměřice
– revitalizace zeleně v obci“ v ceně díla Kč 1 017 280,30 bez DPH nebyla do dne dílčího
přezkoumání zveřejněna na profilu zadavatele. Chyba byla napravena.

3.

Akce Plánu rozvoje obce

a) Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ
- 8.9. byla předána stavba rekonstrukce MŠ
- zároveň probíhají práce na akci „Snížení energetické náročnosti budovy OÚ a MŠ“, ze
severní a východní strany bude udělána finální fasáda a odstraněno lešení do 15.9., dále
se bude pokračovat na dalších stěnách budovy, závěrem bude zrealizována dřevěná
fasáda na přístavku knihovny
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku Mikroregionu Voticko na administraci tohoto
projektu směrem k poskytovateli dotace k OPŽP (Hlasování 6 pro)
- zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce
budovy OÚ a MŠ: Etapa I. Mateřská škola s fa Stavby Bareš, s.r.o. (Hlasování 6 pro)
- tímto dodatkem se mění rozsah prací na žádost investora bez navýšení nákladů
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b) ČOV
- na základě schůzky dodavatele stavby, projektanta a technického dozoru bylo
konstatováno, že čištění odpadních vod stále nedosahuje potřebných parametrů a bylo
navrženo řešení – dobetonování dna aktivační nádrže, které bude probíhat od 1.10.
2017. Čistírna bude po dobu opravy odstavena.
c)Jordánek
- 12.8. došlo díky trvalému dešti k opětovnému zabahnění rybníku Jordánek – byla do
něj splavena ornice z přilehlých polí. Obec hledá způsob řešení této situace, zejména
financování nutných nákladů na odbahnění.
d) Revitalizace zeleně v obci
- byla zahájena akce ošetřováním stromů v intravelánu obce podle projektu p.
Michalkové. Od listopadu proběhne navržené kácení rizikových a uschlých stromů, na
jaře 2018 budou realizovány výsadby.

4.

5.

Různé

a) Prodej části pozemku parc. č. 1256 v k.ú. Ratměřice, osada Skrýšov
- obec obdržela vyjádření majitelů nemovitostí ve Skrýšově a žádost o zamítnutí
plánovaného prodeje zmiňovaného pozemku od J. Kodeta. Prvním krokem posouzení
situace bude geometrické zaměření pěšinky a poté místní šetření, ze kterého vzejde
podklad pro rozhodnutí zastupitelstva o prodeji výše uvedeného pozemku.
b) Žádost o příspěvek z rozpočtu obce Ratměřice na Babybox v Berouně
- zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku
z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2017 na Babybox v Berouně. (Hlasování 6 proti)

Společnost
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 9.10.2017 od 1915 hod.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 11.9. 2017 (17/7)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 3/2017
2. nabídku Mikroregionu Voticko na administraci tohoto projektu směrem
k poskytovateli dotace k OPŽP
3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ: Etapa
I. Mateřská škola s fa Stavby Bareš, s.r.o.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu Kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ZO za období od 1.1. do
30.6. 2017
2. výsledek dílčího přezkoumání obce ze dne 7. 9. 2017
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. pronájem části pozemku parc. č. 1211/3 o rozloze 28 m2 a části pozemku 1206/3
o rozloze 30 m2 vše v k.ú. Ratměřice, osada Skrýšov manželům Kábelovým,
Skrýšov
2. poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku z rozpočtu obce Ratměřice na
rok 2017 na Babybox v Berouně

Ověřovatelé zápisu a usnesení:

Radek Bareš

Viktor Liška
starosta obce

Kateřina Procházková
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