Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 12. 2. 2018
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Zdeněk Rezek

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 28.12.2017
a) Zpráva finančního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole pokladny
k 31. 12. 2017, kontrole čerpání rozpočtu za rok 2017 a kontrole pohledávek obce za
rok 2017 - nebyly zjištěny nedostatky
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o hospodaření MŠ
v roce 2017
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finanční komise o provedení inventarizace
majetku za rok 2017
b) Zpráva kontrolního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za období červenec –
prosinec 2017. Nebyly zjištěny nedostatky.
c) Hospodaření MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje výsledek hospodaření MŠ Ratměřice za rok 2017, převod
zlepšeného hospodářského výsledku v částce 50 000,- Kč na rezervní fond a na fond
odměn do roku 2018 (Hlasování 7 pro)
d) Čerpání rozpočtu obce v roce 2017
Příjmy: 8 780 903,- Kč (z toho daňové příjmy 3 645 739,- Kč)
Výdaje: 12 591 599,- Kč. Schodek byl hrazen přebytkem z minulých let.
e) Rozpočet vodního hospodářství v roce 2017
Příjmy: 431 176,- Kč
Výdaje: 845 095,- Kč
- z toho Vodovod: příjmy 231 116,- Kč, výdaje 233 837,- Kč,
ČOV a kanalizace: příjmy 200 060,-Kč, výdaje 611 258,- Kč (z toho 402 363,- Kč
úprava ČOV v roce 2017 nad rámec dotace)
e) Rozpočet odpadového hospodářství v roce 2017
Příjmy: 180 373,- Kč (poplatky od občanů, příspěvek za třídění odpadů)
Výdaje: 293 158,- Kč (platby za komunální, tříděný, velkoobjemový a nebezpečný
odpad)
f) Návrh kupní smlouvy – pozemek parc. č. 564 v k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní smlouvy o koupi části pozemku parc. č. 564
o rozloze 117 m2 v k.ú. Ratměřice od p. Havlíčkové, p. Matouškové a p. Zemana - jedná
se o odkup pozemku pod plánovanou cestu na Trávníky (Hlasování 7 pro)
g) Pronájem obchodu
- přijata jedna žádost o pronájem obchodu, žádost je potřeba upřesnit o finanční
rozvahu podnikatelského záměru, naplánována schůzka s žadatelem
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- zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení termínu pro podání nabídek do 10.3. 2018

3.

4.

5.

(Hlasování 7 pro)

Připravované projekty Plánu rozvoje obce

a) Oprava hřbitovní zdi
- zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení o výběru zhotovitele akce
„Ratměřice - hřbitovní zeď“ (Hlasování 7 pro)
- zhotovitelem bude fa Re-in, s.r.o., Tábor, která dílo provede za vysoutěženou cenu
748 136,- Kč
b) Obnova krajinotvorných a protierozních prvků v okolí Ratměřic a Zvěstova
- obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace OPŽP na akci „Obnova
krajinotvorných a protierozních prvků v okolí Ratměřic a Zvěstova“ ve výši 421 103,Kč
- zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na tuto akci (Hlasování 7 pro)
c) Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku fa DT expert na vybavení úřadu kancelářským
nábytkem (Hlasování 7 pro)

Různé:

a) Odpadové hospodářství v regionu
- zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z Mikroregionu Voticko o způsobech
řešení odpadového hospodářství v regionu s ohledem na novelu zákona o odpadech,
která předpokládá ukončení skládkování komunálního odpadu od roku 2024

Společnost

17.2. Valná hromada TJ Svoboda Ratměřice
28.2. Přednáška: Martin Tichý: Ohlédnutí nejen za únorem 48 - Zvěstov
10.3. Dětský karneval

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 12. 3. 2018 v 19hod.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 12. 2. 2018 (18/1)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. výsledek hospodaření MŠ Ratměřice za rok 2017, převod zlepšeného
hospodářského výsledku v částce 50 000,- Kč na rezervní fond a na fond odměn
do roku 2018
2. návrh kupní smlouvy o koupi části pozemku parc. č. 564 o rozloze 117 m2 v k.ú.
Ratměřice od p. Havlíčkové, p. Matouškové a p. Zemana
3. prodloužení termínu pro podání nabídek do 10.3. 2018
4. výsledek výběrového řízení o výběru zhotovitele akce „Ratměřice - hřbitovní
zeď“ – zhotovitel fa Re-in,s.r.o., Tábor
5. schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci „Obnova krajinotvorných a
protierozních prvků v okolí Ratměřic a Zvěstova“
6. nabídku fa DT Expert na vybavení prostor obecního úřadu kancelářským
nábytkem
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
7. zprávu finančního výboru o kontrole pokladny k 31. 12. 2017, kontrole čerpání
rozpočtu za rok 2017 a kontrole pohledávek obce za rok 2017 - nebyly zjištěny
nedostatky
8. zprávu finanční komise o provedení inventarizace majetku za rok 2017
9. zprávu kontrolního výboru za období červenec – prosinec 2017. Nebyly zjištěny
nedostatky
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Ing. Zdeněk Rezek
Radek Bareš

Viktor Liška, starosta obce
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