Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 17.9. 2018
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Vladimíra Černá, Tomáš Grňa

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 13.8.2018
a) Rozpočtové opatření č. 3/2018
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018. Jedná se o navýšení o
200 000,- Kč na straně příjmů i výdajů. (Hlasování 7 pro)
b) Zpráva finančního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole pokladny,
kontrole čerpání rozpočtu a o kontrole pohledávek obce za období od 1.5.2018 do 31.8.
2018 – nebyly zjištěny nedostatky
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole MŠ
Ratměřice za období od 1.1.2018 do 31.8.2018 – nebyly zjištěny nedostatky
c) Zpráva kontrolního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění
usnesení ZO za období od 1.1.2018 do 30.6.2018
d) Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce Ratměřice za rok 2018
- zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání obce ze dne
12.9.2018
- při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny následující chyby a nedostatky:
1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce nebyla součástí závěrečného účtu
2) Projednání závěrečného účtu zastupitelstvem obce dne 14.5.2018 nebylo uzavřeno
vyjádřením v souladu se zákonem
Bylo přijato toto nápravné opatření.:
- zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 18/5/1 ze dne 14.5.2018 a to tak, že se
původní text ruší a nahrazuje se textem novým: „zastupitelstvo obce schvaluje bez
výhrad závěrečný účet Obce Ratměřice za rok 2017, jehož součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Ratměřice za rok 2017, která proběhla ve dnech
7.9.2017 a 28.3.2018. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“(Hlasování 7 pro)
e) Darovací smlouva – rybník v Hrzíně
- zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu - jedná se o návesní rybník v Hrzíně,
který se na základě darovací smlouvy stane majetkem obce (Hlasování 7 pro)
f) Zpráva ředitelky Mateřské školy
- ředitelka MŠ A. Benáková informovala ZO obce o provozu MŠ v novém školním roce
a počtu přihlášených dětí – z celkové kapacity 22 dětí je ve školce přihlášeno 20 dětí
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti ředitelky MŠ vyřazení z inventury
vysoce opotřebovaný nábytek (Hlasování 7 pro)
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti ředitelky MŠ využití rezervního fondu
MŠ do výše 20 000,- Kč na zakoupení podložek a dalších. (Hlasování 7 pro)
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3.

Akce Plánu rozvoje obce

4.

Různé

5.

Společnost

a) Obnova místních komunikací a veřejných prostranství v Hrzíně po přívalovém
dešti
- zpracovává se projektová dokumentace na rekonstrukci místních komunikací a jejich
odvodnění v Hrzíně pro žádost o dotaci na Ministerstvo dopravy
b) Atmosférická tlaková stanice
- zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace na akci/projekt „Novostavba atmosferické
tlakové stanice“ z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje vodovodů a kanalizací a závazek
spolufinancování akce /projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu (Hlasování 7 pro)
- zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci Novostavba
atmosferické tlakové stanice (Hlasování 7 pro)
c)Výsadba alejí
- v souvislosti s projektem Obnova krajinotvorných a protierozních prvků v okolí obcí
Ratměřice a Zvěstov navštíví 19.10. obec Ratměřice ministr životního prostředí Richard
Brabec
a) Lesní hospodářství
- obec nabízí samovýrobu dřeva v rámci probírky remízu nad rybníkem Podhorák za
cenu 250,- Kč/1 m3
- v obecním lese nad Hrzínem a v opatovské stráni bude kácení způsobené
kůrovcovou kalamitou řešeno dodavatelsky
b) Oslava 100 let republiky
- obec bude organizovat oslavy stoletého výročí republiky o víkendu 27. a 28. 10.
- v sobotu proběhne společný program s obcí Zvěstov na ratměřické návsi
- v neděli dojde k pietnímu aktu – odhalení pamětní desky obětem válek a k setkání nad
kronikami v sále hospody U Nás a povídání o historii obce
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh realizace pamětní desky obětem válek od Matouše
Vepřeka (Hlasování 7 pro)
c)Umístění vysílače O2 na budově OÚ
- obec pokračuje v jednání s firmou Cetim o změně umístění vysílacích antén
telefonních operátorů Vodafon a O2
- za tímto účelem proběhne 24.9. schůzka se statikem a projektantem za účasti
zastupitelů
28.9. - výlov rybníka Lazna
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Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 22.10.2018 v 1900 hod.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 17.9.2018 (18/8)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 3/2018
2. revokaci usnesení č. 18/5/1 ze dne 14.5.2018 a to tak, že se původní text ruší a
nahrazuje se textem novým: „zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad závěrečný
účet Obce Ratměřice za rok 2017, jehož součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Ratměřice za rok 2017, která proběhla ve dnech
7.9.2017 a 28.3.2018. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“
3. Darovací smlouvu - návesní rybník v Hrzíně
4. na základě žádosti ředitelky MŠ vyřazení z inventury vysoce opotřebovaný
nábytek
5. na základě žádosti ředitelky MŠ využití rezervního fondu MŠ do výše 20 000,- Kč
6. přijetí dotace na akci/projekt „Novostavba atmosferické tlakové stanice“ z
Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu rozvoje vodovodů a kanalizací a závazek spolufinancování
akce /projektu v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu
7. vyhlášení výběrového řízení na akci Novostavba atmosferické tlakové stanice
8. návrh realizace pamětní desky obětem válek od Matouše Vepřeka
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
9. zprávu finančního výboru o kontrole pokladny, kontrole čerpání rozpočtu a o
kontrole pohledávek obce za období od 1.5.2018 do 31.8. 2018 – nebyly zjištěny
nedostatky
10. zprávu finančního výboru o kontrole MŠ Ratměřice za období od 1.1.2018 do
31.8.2018 – nebyly zjištěny nedostatky
11. zprávu kontrolního výboru o kontrole plnění usnesení ZO za období od 1.1.2018
do 30.6.2018
12. výsledek dílčího přezkoumání obce ze dne 12.9.2018
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Vladimíra Černá
Tomáš Grňa
Viktor Liška
starosta obce
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