Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 14.5. 2018
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1 (Kateřina Procházková)
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa, Zdeněk Rezek

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 16.4.2018
a) Závěrečný účet obce za rok 2017
- zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Ratměřice za rok 2017 (Hlasování 6
pro)

a) Zpráva finančního výboru za období leden až duben 2018
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole pokladny,
kontrole čerpání rozpočtu a o kontrole pohledávek obce za období 1.1.-30.4.2018,
nebyly zjištěny nedostatky

3.

Akce Plánu rozvoje obce

4.

Různé

a) Revitalizace zeleně v obci
- vzhledem k nedostatku výsadbového materiálu a suchu byla posunuta výsadba
stromů na druhou polovinu května
b) Změna územního plánu
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku Ing. Moniky Juračkové ve výši 70 000,- Kč na
zpracování změny územního plánu a předložený soupis změn(Hlasování 6 pro)
-zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání se Zámkem Ratměřice o
spoluúčasti na nákladech pořízení změny ÚP

a) Hutnění cest
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku fa BES, s.r.o. na odkoupení cca 100 t recyklátu
za cenu 218,- Kč vč. DPH/ 1t
- tento recyklát bude využit na zhutnění cest u bytovky, ke Kodedovům a k Jordánku a
nad Jordánkem(Hlasování 6 pro)
b) Žádost zámku Ratměřice - rekonstrukce zámecké zdi mezi parky
- zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem Zámku Ratměřice využití obecního
pozemku parc. č. 1304 v k.ú. Ratměřice, ke stavbě zámecké zdi (rekonstrukce zdi),
podmínkou je zajištění trvale bezproblémového průjezdu a vrácení přilehlé
komunikace do původního stavu
- po ukončení stavby dojde ke skutečnému zaměření, aby mohly být narovnány
majetkoprávní vztahy, (pozemek pod stavbou bude odprodán investorovi) (Hlasování 6
pro)

5.

Společnost

27.5. - Pohádka Vojty Vrtka pro rodiny s dětmi v Zámku Ratměřice
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 14.5. 2018

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 18.6.2018 od 19 hod.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 14.5.2018 (18/5)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Závěrečný účet obce Ratměřice za rok 2017
2. nabídku Ing. Moniky Juračkové ve výši 70 000,- Kč na zpracování změny
územního plánu a předložený soupis změn
3. nabídku fa BES, s.r.o. na odkoupení cca 100 t recyklátu za cenu 218,- Kč vč.
DPH/ 1t
4. souhlasí se záměrem Zámku Ratměřice k využití obecního pozemku parc. č.
1304 v k.ú. Ratměřice ke stavbě zámecké zdi. Po ukončení stavby dojde
ke geometrickému zaměření skutečného stavu a pozemek pod stavbou bude
odprodán investorovi.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
5. zprávu finančního výboru o kontrole pokladny, kontrole čerpání rozpočtu a o
kontrole pohledávek obce za období 1.1.-30.4.2018, nebyly zjištěny nedostatky

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Zdeněk Rezek
Tomáš Grňa

Viktor Liška
starosta obce
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