Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 15.5. 2017
Přítomno: 4 členů zastupitelstva, omluveni: V. Černá, Z. Rezek, R. Bareš, hosté 1
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Kateřina Procházková, Tomáš Grňa

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 3.4.2017
a) Smlouva o pachtu obecních pozemků v k. ú. Hrzín
- zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o pachtu obecního pozemku parc. č. 296 o
výměře 11 286m2, v k.ú. Hrzín, s p. Ch. Robertsonem, Hrzín (Hlasování 4 pro)
b) Záměr o výpůjčce obecního pozemku v k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti Mysliveckého spolku Opatov
vyhlášení záměru o výpůjčce obecního pozemku parc. č. 644/1 o rozloze 2 429 m2 v k.ú.
Ratměřice (Hlasování 4 pro)
c) Záměr o směně obecního pozemku v k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru o směně obecního pozemku č. 637 o
výměře 4902 m2 za pozemky parc. č. 978/21 o výměře 1669 m2, 934 o výměře 297 m2,
663/61 o výměře 187 m2 a 663/62 o výměře 319 m2, vše v k.ú. Ratměřice se Státním
pozemkovým úřadem (Hlasování 4 pro)
d) Bezúplatné nabytí pozemku v k.ú. Ratměřice a darování pozemku v k.ú.
Ratměřice
-zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné nabytí . dílu „g“ o výměře 268 m2 a dílu „f“
o výměře 9 m2 z pozemku 1319/2 vše v k.ú. Ratměřice, dle geometrického plánu č. 30414/2016, od Středočeského kraje.
- zastupitelstvo zároveň schvaluje vydání záměru o bezúpl. převodu dílu „b“ z pozemku
parc. č. 29 o výměře 64 m2 a dílu „c“ z pozemku parc. č. 1334/2 o výměře 66 m2 vše
v k.ú.Ratměřice, dle geometrického plánu č. 304-14/2016, Středočeskému kraji
- jde o narovnání vlastnických poměrů v průtahu silnice II. třídy č. 150 obcí
e) Nové smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
- zastupitelstvo obce schvaluje novou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních
vod s odběrateli v Ratměřicích (Hlasování 4 pro)
- smlouva upravena v souvislosti s platností nového kanalizačního řádu, k uzavření
dojde při podzimních odečtech vody
f) Závěrečný účet obce Ratměřice k 31.12.2016
- zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Ratměřice za rok 2016, jehož
součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ratměřice za rok 2016,
která proběhla ve dnech 12.9.2016 a 19.4.2017 s výhradou a přijímá tato nápravná
opatření:
1) chybná částka snížení transferů na pořízení dlouhodobého majetku - byla opravena
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2) obec nezveřejnila záměr na výpůjčku ke smlouvě ze dne 20.3.2016 – vyvěšen nový
záměr a bude schválena nová smlouva (Hlasování 4 pro)
g) Kontroly obce za měsíc únor a duben 2017
- 6.2. 2017 – kontrola za účelem ověření správnosti údajů v řádném daňovém tvrzení
k DPH – nebyly zjištěny nedostatky
- 21.4. 2017 proběhla kontrola výkonu přenesené působnosti u OÚ Ratměřice – na
úseku vidimace a legalizace – nebyly zjištěny nedostatky
- 24.4. 2017 proběhla kontrola výkonu přenesené působnosti u OÚ Ratměřice- vedení
seznamu voličů, evidence vol. Průkazů… - nebyly zjištěny nedostatky
h) Zpráva finančního výboru za období od 1.1. do 31.7.2017
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru o kontrole pokladny,
kontrole čerpání rozpočtu a o kontrole pohledávek obce za období od 1.1.2017 do
30.4.2017 – nebyly zjištěny nedostatky

3.

Akce Plánu rozvoje obce

a) Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ
- od začátku června začnou práce rekonstrukce OÚ, provoz v budově bude omezen,
kancelář obecního úřadu bude přesunuta do knihovny
c) Obnova polních cest a výsadba alejí ve volné krajině
- zastupitelstvo obce schvaluje přípravu žádosti o dotaci z OPŽP na obnovu polních
cest a výsadbu alejí pro zprůchodnění krajiny mezi obcemi Ratměřice – Zvěstov a
Ratměřicemi a osadami Hrzín a Skrýšov
- žádost je zpracována ve spolupráci s ČSOP Vlašim a bude podána v červenci 2017
(Hlasování 4 pro)

4.

5.

Různé

a) Žádost ICSS Odlochovice o poskytnutí neinvestiční finanční dotace
z rozpočtu obce
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti ICSS Odlochovice poskytnutí
neinvestiční finanční dotace 1000,- Kč z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2017 na
pořádání akce pro rodiny s dětmi „Království skřítků“, pořádané 10.6.2017, a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy s ICSS Odlochovice (Hlasování 4 pro)
b) Žádost Linky bezpečí o poskytnutí neinvestiční finanční dotace z rozpočtu
obce
- zastupitelstvo obce neschvaluje na základě žádosti Linky bezpečí poskytnutí
neinvestiční finanční dotace z rozpočtu obce na rok 2017 (Hlasování 4 proti)

Společnost

21.5. - Vítání občánků
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Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 12.6.2017 od 19 hod.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 15.5. 2017 (17/4)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. smlouvu o pachtu obecního pozemku parc. č. 296 o výměře 11 286m2, v k.ú.
Hrzín, s p. Ch. Robertsonem, Hrzín
2. na základě žádosti Mysliveckého spolku Opatov vyhlášení záměru o výpůjčce
obecního pozemku parc. č. 644/1 o rozloze 2 429 m2 v k.ú. Ratměřice
3. vyhlášení záměru o směně obecního pozemku č. 637 o výměře 4902 m2 za
pozemky parc. č. 978/21 o výměře 1669 m2, 934 o výměře 297 m2, 663/61 o
výměře 187 m2 a 663/62 o výměře 319 m2, vše v k.ú. Ratměřice se Státním
pozemkovým úřadem
4. schvaluje bezúplatné nabytí . dílu „g“ o výměře 268 m2 a dílu „f“ o výměře 9 m2
z pozemku 1319/2 vše v k.ú. Ratměřice, dle geometrického plánu č. 30414/2016, od Středočeského kraje. Zastupitelstvo zároveň schvaluje vydání
záměru o bezúpl. převodu dílu „b“ z pozemku parc. č. 29 o výměře 64 m2 a dílu
„c“ z pozemku parc. č. 1334/2 o výměře 66 m2 vše v k.ú.Ratměřice, dle
geometrického plánu č. 304-14/2016, Středočeskému kraji.
5. novou smlouvu o dodávce vody a odvádění odpadních vod s odběrateli
v Ratměřicích
6. Závěrečný účet obce Ratměřice za rok 2016, jehož součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Ratměřice za rok 2016, která proběhla ve dnech
12.9.2016 a 19.4.2017 s výhradou a přijímá tato nápravná opatření - Chybná
částka snížení transferů na pořízení dlouhodobého majetku - byla opravena.
Obec nezveřejnila záměr na výpůjčku ke smlouvě ze dne 20.3.2016 – vyvěšen
nový záměr a bude schválena nová smlouva
7. přípravu žádosti o dotaci z OPŽP na obnovu polních cest a výsadbu alejí pro
zprůchodnění krajiny mezi obcemi Ratměřice – Zvěstov a Ratměřicemi a
osadami Hrzín a Skrýšov
8. na základě žádosti ICSS Odlochovice poskytnutí neinvestiční finanční dotace
1000,- Kč z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2017 na pořádání akce pro rodiny
s dětmi „Království skřítků“, pořádané 10.6.2017, a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy s ICSS Odlochovice
zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. zprávu z kontroly za účelem ověření správnosti údajů v řádném daňovém tvrzení
k DPH – nebyly zjištěny nedostatky
7.4. 2017
-3-

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 15.5. 2017
2. zprávu z kontroly výkonu přenesené působnosti u OÚ Ratměřice – na úseku
vidimace a legalizace – nebyly zjištěny nedostatky
3. zprávu z kontroly výkonu přenesené působnosti u OÚ Ratměřice- vedení
seznamu voličů, evidence vol. Průkazů… - nebyly zjištěny nedostatky
4. zprávu Finančního výboru o kontrole pokladny, kontrole čerpání rozpočtu a o
kontrole pohledávek obce za období od 1.1.2017 do 30.4.2017 – nebyly zjištěny
nedostatky
zastupitelstvo obce neschvaluje:
1. na základě žádosti Linky bezpečí poskytnutí neinvestiční finanční dotace
z rozpočtu obce na rok 2017
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Kateřina Procházková
Tomáš Grňa

Viktor Liška
starosta obce
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