Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 6.11. 2017
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluvena L. Svatošová, hosté 2
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Kateřina Procházková

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

3.

Akce Plánu rozvoje obce

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 9.10.2017

a) Účelový úvěr od České spořitelny, a.s.
- zastupitelstvo obce schvaluje čerpání účelového úvěru od České spořitelny na
financování spoluúčasti obce a nezpůsobilých nákladů dotační akce Snížení energetické
náročnosti budovy OÚ a MŠ Ratměřice v celkové výši 1852 025 Kč dle předložené
indikativní nabídky ze dne 26. 10. 2017 a zároveň schvaluje zajištění úvěru
z rozpočtových příjmů obce v letech 2018 – 2021. (Hlasování 6 pro)

a) Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ
- proběhlo ukončení další etapy rekonstrukce budovy – Snížení energetické náročnosti
budovy, díky které je vybudována nová fasáda a nové dveřní a okenní otvory z dotace
OPŽP
- přestavba bude pokračovat třetí etapou – Přestavbou kanceláří OÚ a zasedací
místnosti a přestavbou vstupního schodiště
b) ČOV
- došlo k opravě chybně nainstalovaných airačních elementů v aktivační nádrži ČOV a
k dobetonování dna, tak aby nedocházelo k usazování kalů a ČOV dosahovala
stanovených limitů odpadních vod. Oprava bude předána k provozu v pátek 10.11.
Díky tomu je zkušební provoz ČOV vodoprávními úřady prodloužen do 30.3. 2018
c) Revitalizace zeleně
- po polovině listopadu bude pokračovat projekt Revitalizace zeleně – kácení
navržených stromů
d)Jordánek
- bylo podána žádost o dotaci na zmírnění následků živelné pohromy do Fondu
hejtmanky středočeského kraje. Bylo naceněno odstranění vzniklých škod rybníku
Jordánek a jeho okolí fa Stavby rybníků, s.r.o., která realizovala akci, na 95 000,- Kč bez
DPH.
e) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ distribuce, a.s.
- zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ
distribuce, a.s. (Hlasování 6 pro)
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- jedná se o kabelové vedení NN na obecních pozemcích č. 663/39,663/51, 663/64

4.

Různé

a) Spolupráce se zámkem Ratměřice
– na náklady majitele zámku byly opraveny poničené kanalizační vpusti a nově zpevněna
cesta mezi parky
b)Podpora zřízení STK ve Voticích
- obec Ratměřice podporuje zřízení stanice technické kontroly pro obvod obce
s rozšířenou působností Votice na území města Votice z důvodu zkvalitnění
veřejných služeb (Hlasování 6 pro)
c) Žádost Posázaví o.p.s.
- zastupitelstvo obce neschvaluje na základě žádosti Posázaví o.p.s. poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce na rok 2017 na provoz a aktivity Posázaví o.p.s.
(Hlasování 6 proti)

d)Členské příspěvky Mikroregionu Voticko
- zastupitelstvo obce schvaluje členský příspěvek na rok 2018 Mikroregionu Voticko
45,- Kč/obyvatele na činnost a provoz kanceláře Svazku obcí Mikroregion Voticko
(Hlasování 6 pro)

e)Popelnice ve Skrýšově
- ve Skrýšově se velmi zvýšila kapacita na odvoz kontejneru, proto obec uvažuje o
zavedení domovních popelnic a jejich svozu. ZO pověřuje starostu k jednání s fa
Compag s.r.o. o možnosti této změny.
f)Návštěva příslušníků Policie ČR
- byla zhodnocena bezpečnostní situace v Ratměřicích a okolí - nejsou evidovány žádné
trestné činy ani přestupky, v rámci prevence zástupci obvodního oddělení PČR
doporučují přijmout vyhlášku o konání technoparty a podobných akcí na katastr. Území
Ratměřic, hovořilo se o celkovém poklesu trestné činnosti

5.

Společnost

3.12. Mikulášská nadílka v Zámku Ratměřice

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 4.12.2017 od 18 hod.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 6.11. 2017 (17/9)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. čerpání účelového úvěru od České spořitelny na financování spoluúčasti obce a
nezpůsobilých nákladů dotační akce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ
a MŠ Ratměřice v celkové výši 1852 025 Kč dle předložené indikativní nabídky
ze dne 26. 10. 2017 a zároveň schvaluje zajištění úvěru z rozpočtových příjmů
obce v letech 2018 – 2021
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti s ČEZ distribuce, a.s.
3. obec Ratměřice podporuje zřízení stanice technické kontroly pro obvod obce
s rozšířenou působností Votice na území města Votice z důvodu zkvalitnění
veřejných služeb
4. členský příspěvek na rok 2018 Mikroregionu Voticko 45,- Kč/obyvatele na
činnost a provoz kanceláře Svazku obcí Mikroregion Voticko
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
5. na základě žádosti Posázaví o.p.s. poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
na rok 2017 na provoz a aktivity Posázaví o.p.s.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:

Radek Bareš

Viktor Liška

Kateřina Procházková

starosta obce
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