Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 4.12. 2017
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, omluvena 0, hosté 1
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Vladimíra Černá, Zdeněk Rezek

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 6.11.2017
a) Rozpočtové opatření č. 4/2016
-zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017, které upravuje příjmy a
výdaje na skutečnost konce roku 2017 (Hlasování 7 pro)
b) Inventarizace majetku
- zastupitelstvo obce schvaluje příkaz k inventarizaci, plán inventur, jmenování
inventarizační komise a její proškolení (Hlasování 7 pro)
c) Návrh rozpočtu obce na rok 2018
- zastupitelstvo obce předkládá návrh rozpočtu na rok 2018 jako rozpočtu schodkového
s příjmy 6 632 686 Kč a výdaji 7 632 686 Kč. Schodek rozpočtu ve výši 1 mil Kč je krytý
přebytkem z hospodaření z minulých let. Tyto finance budou použity na dostavbu
obecního úřadu – vnitřní prostory úřadu, zasedací místnost a vstupní schodiště.
(Hlasování 6 pro)

d) Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí BENE – BUS na rok 2018
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí BENE –
BUS na rok 2018 (Hlasování 7 pro)
e) Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu
Voticko
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled
rozpočtu na období 2018-2021 Mikroregionu Voticko (Hlasování 7 pro)
f) Návrh rozpočtu na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled
rozpočtu na období 2018-2021 MŠ Ratměřice (Hlasování 7 pro)
g) Přebytek hospodaření MŠ
- zastupitelstvo obce schvaluje ponechat přebytek hospodaření MŠ na příští období
(Hlasování 7 pro)

h) Příspěvek MŠ Ratměřice na rok 2018
- zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz MŠ Ratměřice ve výši
150 000,- Kč na rok 2018 (Hlasování 7 pro)
i) Účtování mezd za 12/2017
- zastupitelstvo obce schvaluje, že mzdy za prosinec 2017 budou rozpočtovým
nákladem pro rok 2018 (Hlasování 7 pro)
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f) Dodatek smlouvy s Compag a.s. na rok 2018
- zasedání navštívil obchodní zástupce firmy Compag R. Mrázek, který zdůvodnil
navyšování cen ukládání komunálního odpadu a svozu separací.
- dále byla prodiskutována možnost změny svozu komunálního odpadu ve Skrýšově
(viz dopis majitelům nemovitostí a občanům Skrýšova ze dne 4.12.)
- zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek k rámcové smlouvě s firmou Compag, a.s. na
svoz a ukládání komunálního a tříděného odpadu (Hlasování 7 pro)
- zastupitelstvo navrhuje změnu systému svozu komunálního odpadu ve Skrýšově –
nahrazení velkokapacitního kontejneru domovními popelnicemi a přistavením
kontejneru o objemu 1 100 l od března 2018
g) Navyšování odměn členů zastupitelstva
- zastupitelstvo obce neschvaluje navýšení odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., příloha č. 1 od 1.1.2018 (Hlasování 7 proti)

3.

Realizované projekty plánu rozvoje obce

a) Rekonstrukce budovy OÚ – Etapa III.
-zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce budovy OÚ –
Etapa III.“ s firmou Stavby Bareš, s.r.o. (Hlasování 6 pro, 1 se zdržel)
- jedná se o rekonstrukci prostor OÚ, zasedací místnosti, vstupní haly se sociálním
zařízením a vstupního schodiště, rozpočet ve výši 2 308 694 Kč

4. Různé

a) Žádost Ochrana fauny o.p.s. o příspěvek na činnost
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti Ochrana fauny ČR o.p.s. neinvestiční
dotaci z rozpočtu obce Ratměřice sdružení Ochrana fauny ČR o.p.s. 1000,- Kč na
činnost sdružení a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2018 s o.p.s. (Hlasování 7 pro)
b) Příspěvek Domovu Seniorů Jankov
- zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
Ratměřice na rok 2018 ve výši 15 000,- Kč Domovu Seniorů Jankov a zároveň schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu
obce Ratměřice na rok 2018 s Domovem Seniorů Jankov (Hlasování 7 pro)
d) Změna územního plánu
- na základě žádosti Ing. T. Nováka, vlastníka Zámku Ratměřice a D. Vepřeka, Skrýšov
17 obec přistupuje ke změně územního plánu obce (Hlasování 7 pro)
- zastupitelstvo obce rozhodlo, že určeným zastupitelem k pořízení územního plánu je
V. Liška starosta obce (Hlasování 7 pro)
- zastupitelstvo obce rozhodlo, že zpracovatelem územního plánu bude ateliér M.A.T.
Tábor (Hlasování 7 pro)
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- zastupitelstvo obce rozhodlo, že pořizovatelem ÚP bude MÚ Votice Odbor výstavby
a územního plánování a pověřilo starostu obce k podání žádosti na tento úřad o pořízení
změny ÚP (Hlasování 7 pro)
- občané se mohou se svými podněty ke změně ÚP na starostu do konce roku 2018

5. Společnost
9.12.
12.12.
16.12.

Valná hromada SDH Ratměřice
Adventní posezení Klubu seniorů
Vánoční Jarmark

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 28.12. 2017 od 1830 hod.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 4.12.2017(17/10)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 4/2017
2. příkaz k inventarizaci, plán inventur a jmenování inventarizační komise
3. návrh rozpočtu obce na rok 2018
4. návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí BENE – BUS na rok 2018
5. návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2021
Mikroregionu Voticko
6. návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2018-2021
MŠ Ratměřice
7. ponechat přebytek hospodaření MŠ na příští období
8. poskytnutí příspěvku na provoz MŠ Ratměřice ve výši 130 000,- Kč na rok 2018
9. že mzdy za prosinec 2017 budou rozpočtovým nákladem pro rok 2018
10. Dodatek k rámcové smlouvě s firmou Compag, a.s. na svoz a ukládání
komunálního a tříděného odpadu
11. Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce budovy OÚ – Etapa III.“ s firmou Stavby
Bareš, s.r.o.
12. neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce Ratměřice sdružení Ochrana fauny ČR
o.p.s. 1000,- Kč na činnost sdružení a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ratměřcie na rok 2018 s o.p.s.
13. poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2018 ve
výši 15 000,- Kč Domovu Seniorů Jankov a zároveň schvaluje Veřejnoprávní
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smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
Ratměřice na rok 2018 s Domovem Seniorů Jankov
14. že obec přistupuje ke změně územního plánu obce
15. že určeným zastupitelem k pořízení územního plánu je V. Liška starosta obce
16. že zpracovatelem územního plánu bude ateliér M.A.T. Tábor
17. že pořizovatelem ÚP bude MÚ Votice Odbor výstavby a územního plánování a
pověřilo starostu obce k podání žádosti na tento úřad o pořízení změny ÚP
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
18. navýšení odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., příloha č.
1 od 1.1.2018
19.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Vladimíra Černá
Zdeněk Rezek
Viktor Liška,
starosta obce
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