Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 16. 4. 2018
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1 (Tomáš Grňa)
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Vladimíra Černá, Radek Bareš

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

3.

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 19.3.2018
a) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
- zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření obce
Ratměřice za rok 2017. Toto přezkoumání bylo provedeno ve dnech 7.9.2017 a
28.3.2018 Krajským úřadem středočeského kraje, odbor kontroly. Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky.
b) Aktualizované smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
- zastupitelstvo obce schvaluje nové Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních
vod s platností od 1.7.2018 (Hlasování 6 pro)
c) Směnná smlouva se Středočeským krajem a Darovací smlouva
- zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu se Středočeským krajem a Darovací
smlouvu od Středočeského kraje - jedná se o srovnání skutečného stavu průtahu silnice
I/15 obcí (Hlasování 6 pro)
d) dodatek č 2. k Nájemním smlouvám
- zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě s p. Blankou
Horákovou - tímto dodatkem se nájemní smlouva prodlužuje na dobu určitou do
31.3.2019 (Hlasování 6 pro)
- zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě s p. Evou Novákovou
- tímto dodatkem se nájemní smlouva prodlužuje na dobu určitou do 31.5.2020
(Hlasování 6 pro)

Akce Plánu rozvoje obce

a) Rekonstrukce budovy OÚ
- byla dokončena vnitřní rekonstrukce OÚ, nainstalován nábytek kanceláří, postupně
bude docházet stěhování OÚ do nových prostor
- další etapou bude rekonstrukce vstupního schodiště, která bude realizována o letních
prázdninách, a na kterou naváže výstavba vstupního chodníku a s tím související
uzavření vjezdu z hlavní silnice před úřad a vytvoření parkovací a klidové zóny
b) Revitalizace rybníku Jordánek
- proběhlo vybagrování naplaveného bahna z rybníku Jordánek za finanční dotace
50 000,-Kč od Středočeského kraje a spoluúčasti obce a První zemědělské společnosti
Ratměřice
- zároveň proběhly úpravy okolí rybníku, aby se eliminovaly další splachy ornice z polí
do rybníka
c) Revitalizace zeleně v obci
- v intravelánu obce dojde v druhé polovině dubna k výsadně stromů – topolová alej u
hřiště, březová alej k Jankovu, lípy u Bazény
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4.

d) Rekonstrukce hřbitovní zdi
- dochází k obnově hřbitovní zdi dle projektu a zároveň bude opravena márnice na
hřbitově a rekonstruován vnitřní chodníček ke kříži
e) ČOV
- vykazuje pozitivní hodnoty, správná funkčnost
- připravují se dokumenty na kolaudaci, na konci dubna bude ukončen zkušební provoz
a po té proběhne kolaudace
f) Změna územního plánu
- obec prozatím nepřistupuje ke změně ÚP pro její finanční náročnost, zpracovatelem
je ateliér M.A.A.T. s nabídkou ve výši 132 000,- - je neadekvátní k malému počtu
provedených změn
- zastupitelstvo obce pověřuje starostu k dalšímu jednání o zpracování ÚP

Různé

a) Změna stanov Mikroregionu Voticko
- zastupitelstvo po projednání souhlasí se změnou Stanov Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Voticko – do čl. IV. Stanov bude doplněn předmět činnosti e) činnost
Pověřence pro ochranu osobních údajů a agenda spojená s GDPR. (Hlasování 6 pro)
b)Dohoda o zřízení Věcného břemena s ČEZ distribuce a.s.
- zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení Věcného
břemena a dohodu o rozšíření stavby č. IV-12-6022013/1 s ČEZ distribuce a.s.
(Hlasování 6 pro)

5.

- jedná se o zasíťování elektrikou k budoucí atmosferické tlakové stanici vody pro
posílení řádu

Společnost

29.4. - Vítání občánků v Zámecké restauraci
30.4. - Stavění máje
13.5. - Den Matek v nových prostorách OÚ

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 14.5.2018 od 19 hod.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 16.4. 2018 (18/4)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. nové Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod s platností od 1.7.2018
2. schvaluje Směnnou smlouvu se Středočeským krajem a Darovací smlouvu od
Středočeského kraje - jedná se o srovnání skutečného stavu průtahu silnice I/15
obcí
3. Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě s p. Blankou Horákovou - tímto dodatkem se
nájemní smlouva prodlužuje na dobu určitou do 31.3.2019
4. Dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě s p. Evou Novákovou - tímto dodatkem se
nájemní smlouva prodlužuje na dobu určitou do 31.5.2020
5. změnu Stanov Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Voticko – do čl. IV.
Stanov bude doplněn předmět činnosti e) činnost Pověřence pro ochranu
osobních údajů a agenda spojená s GDPR
6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení Věcného břemena a dohodu o rozšíření
stavby č. IV-12-6022013/1 s ČEZ distribuce a.s.
zastupitelstvo obce bere na vědomí:
7. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Ratměřice za rok 2017.

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Vladimíra Černá
Radek Bareš

Viktor Liška
starosta obce
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