Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 10.12.2018
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, omluvena 0, hosté 0
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Jiří Pěkný, Radek Bareš

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 29.10.2018
a) Rozpočtové opatření č. 4/2018
-zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018, které upravuje příjmy a
výdaje na skutečnost konce roku 2018 (Hlasování 9 pro)
b) Inventarizace majetku
- zastupitelstvo obce schvaluje příkaz k inventarizaci, plán inventur, jmenování
inventarizační komise a její proškolení (Hlasování 9 pro)
- zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení drobného hmotného majetku dle soupisu v př.
2 (vyřazovací protokol) - jedná se o vybavení OÚ, které bylo vyřazeno při rekonstrukci
prostor OÚ (Hlasování 9 pro)
c) Návrh rozpočtu obce na rok 2019
- zastupitelstvo obce předkládá návrh rozpočtu na rok 2019 jako rozpočtu vyrovnaného
s částkou 6 610 000,- Kč na straně příjmů i výdajů (Hlasování 9 pro)
d) Střednědobý výhled a Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí BENE –
BUS na rok 2019
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí BENE –
BUS na rok 2019 a střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019-2022 svazku obcí
BENE – BUS (Hlasování 9 pro)
- příspěvek na dopravní obslužnost regionu je stanoven pro rok 2019 ve výši 190
Kč/občana
e) Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu
Voticko
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled
rozpočtu na období 2019-2022 Mikroregionu Voticko (Hlasování 9 pro)
- příspěvek na provoz a rozvoj kanceláře mikroregionu je 40 Kč/občana,
prostřednictvím mikroregionu obec přispívá také na dostupnost sociálních služeb do
Sociálního fondu ORP Votice 28 Kč/občana
f) Návrh rozpočtu na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled
rozpočtu na období 2019-2023 MŠ Ratměřice (Hlasování 9 pro)
g) Přebytek hospodaření MŠ
- zastupitelstvo obce schvaluje ponechat přebytek hospodaření MŠ na příští období
(Hlasování 9 pro)

h) Příspěvek MŠ Ratměřice na rok 2019
- zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz MŠ Ratměřice ve výši
155 000,- Kč na rok 2019 (Hlasování 9 pro)
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3.

i) Účtování mezd za 12/2018
- zastupitelstvo obce schvaluje, že mzdy za prosinec 2018 budou rozpočtovým
nákladem pro rok 2019 (Hlasování 9 pro)
f) Dodatek smlouvy s Compag a.s. na rok 2019
- zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek k rámcové smlouvě s firmou Compag, a.s. na
svoz a ukládání komunálního a tříděného odpadu (Hlasování 9 pro)
- v roce 2019 dojde ze strany Compagu ke zdražení svozu a uložení komunálního
odpadu o 4% a ke zdražení svozu a likvidace separovaného odpadu o 12,5 %. Obec
prozatím nebude poplatky pro občany navyšovat. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
revizí mandátní smlouvy s fa Compag a zjištění podmínek vypsání zadávacího řízení na
svoz odpadu ve spolupráci s ostatními obcemi Mikroregionu Voticko.
h) Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obchodu
- zastupitelstvo obce neschvaluje prodloužení nájemní smlouvy od 1.1.2019 na
pronájem obchodu (Ratměřice 69) s paní Alicí Kábele (Hlasování 9 proti)
- důvodem je nespokojenost s poskytovanými službami
- obec bude nadále pokračovat v hledání vhodného nájemce, který zajistí stoprocentní
fungování ochodu
- v přechodném období od 1.1. 2019 zajistí obec na své náklady dovoz a výdej pečiva v
Ratměřicích 3x v týdnu a dovážku objednaného širšího sortimentu zboží od občanů 1x
týdně z obchodu ve Zvěstově
i) Záměr o pronájmu obchodu
- zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru o pronájmu nebytových prostor
v obec. Domě č.p. 69 – obchod (Hlasování 9 pro)

Realizované projekty plánu rozvoje obce

a) Revitalizace zeleně, výsadba alejí ve volné krajině
- obě dotační akce byly ve spolupráci s realizátorem ČSOP Vlašim ukončeny v termínu
a na OPŽP a SFŽP byly předloženy žádosti o proplacení přiznaných dotací
b) Úprava komunikace pod hrází v Hrzíně
- byla dokončena pokládka asfaltu na místní komunikaci pod hrází návesního rybníku
v Hrzíně včetně opravy hráze v celkové výši 186 925 Kč a obec požádala o dotaci
Středočeský kraj ve výši 145 000 Kč na tuto akci
- vícenáklady vzniklé nekvalitním provedením byly hrazeny dodavatelem firmou BES
c) Rekonstrukce vstupního chodníku na OU
- přestavbou vstupního chodníku byla ukončena komplexní rekonstrukce budovy OÚ
a MŠ a došlo ke kolaudaci stavby
- zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova v
rámci
Tematického
zadání
Obnova
venkova,
Evidenční
číslo:
FOV/OBV/036402/2018, název: Rekonstrukce vstupního chodníku do budovy OÚ a
MŠ. Zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
tento projekt a pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy - dotace činí
147 00 Kč z celkových nákladů ve výši 196 301 Kč (Hlasování 9 pro)
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4.

Různé

a) Žádost Ochrana fauny o.p.s. o příspěvek na činnost
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti Ochrana fauny ČR o.p.s. neinvestiční
dotaci z rozpočtu obce Ratměřice sdružení Ochrana fauny ČR o.p.s. 1000,- Kč na
činnost sdružení a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2019 s o.p.s. (Hlasování 9 pro)
b) Příspěvek Domovu Seniorů Jankov
- zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
Ratměřice na rok 2019 ve výši 10 000,- Kč Domovu Seniorů Jankov a zároveň schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu
obce Ratměřice na rok 2019 s Domovem Seniorů Jankov (Hlasování 9 pro)
c) Žádost Posázaví o.p.s. o příspěvek na činnost
- zastupitelstvo obce neschvaluje na základě žádosti Posázaví o.p.s. poskytnutí příspěvku
na rok 2019 na činnost o.p.s. (Hlasování 9 proti)
d) Žádost Římskokatolické farnosti o příspěvek na opravu varhan kostela sv.
Havla
- zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Ratměřice na rok 2018 50 000,- Kč Římskokatolické farnosti na opravu varhan
ratměřického kostela a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2018 ve výši 50 000,- Kč
s Římskokatolickou farností
- varhany jsou a budou rekonstruovány v letech 2017 – 2020 z Fondu obnovy
nemovitých památek MK za celkovou cenu 1 593 900 Kč firmou Varhanářství Vorlíček
e) Umístění vysílače Cetin na střeše budovy OÚ
- zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem umístěním vysílače společnosti
Cetin za těchto podmínek:
- bude umístěn jeden centrální vysílač pro společnosti O2 a Vodafone
- budou demontovány stávající vysílače Vodafone
- bude předložena zpráva o hygienické nezávadnosti záření z vysílače v budově
- realizace způsobí minimální zásahy do nové fasády a střechy budovy
- na umístění bude zpracovaný projekt pro stavební povolení, ke kterému se bude obec
vyjadřovat (Hlasování 9 pro)
f) Veřejná autobusová doprava
- starosta předložil informace o připravované integraci středočeské a pražské veřejné
dopravy, která se uskuteční v druhé polovině r. 2019 také na Voticku včetně návrhu
nového konceptu autobusové dopravy
- požadavek obce je na zrychlení autobusové linky do Vlašimi, pravidelný takt této linky
a její návaznost na odjezdy a příjezdy rychlíků z a do Prahy na nádraží v Olbramovicích
g) Reklamační řád dodávky vody a odvádění odpadních vod
- zastupitelstvo obce schvaluje reklamační řád dodávky vody a odvádění odpadních vod
(Hlasování 9 pro)
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h) Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací
- zastupitelstvo obce schvaluje plán financování obnovy vodovodu a kanalizací
(Hlasování 9 pro)

i) Kalkulace vodného a stočného pro rok 2019
- zastupitelstvo obce schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro rok 2019 (Hlasování 9
pro)

j) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti
- zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
s ČEZ distribuce (Hlasování 9 pro)
- jedná se o nové podzemní vedení elektriky před obecním úřadem

5. Společnost
21. 12.
22. 12.
24. 12.

Vánoční koncert pěveckého sboru Jordánek v kostele sv. Havla
Vánoční Jarmark na ratměřické návsi
Štedrovečerní zpívání v kostele sv. Havla

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 27.12. 2018 od 1830 hod.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 10.12.2018 (18/10)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 4/2018
2. příkaz k inventarizaci, plán inventur a jmenování inventarizační komise
3. vyřazení drobného hmotného majetku dle přílohy č. 2 (Vyřazovací protokol)
z majetku obce
4. návrh rozpočtu obce na rok 2019
5. střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019 _ 2022 a návrh rozpočtu
Dobrovolného svazku obcí BENE – BUS na rok 2019
6. návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2022
Mikroregionu Voticko
7. návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2023
MŠ Ratměřice
8. ponechat přebytek hospodaření MŠ na příští období
9. poskytnutí příspěvku na provoz MŠ Ratměřice ve výši 155 000,- Kč na rok 2019
10. že mzdy za prosinec 2018 budou rozpočtovým nákladem pro rok 2019
11. Dodatek k rámcové smlouvě s firmou Compag, a.s. na svoz a ukládání
komunálního a tříděného odpadu
12. neinvestiční příspěvek z rozpočtu obce Ratměřice sdružení Ochrana fauny ČR
o.p.s. 1000,- Kč na činnost sdružení a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ratměřcie na rok 2019 s o.p.s.
13. poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2019 ve
výši 10 000,- Kč Domovu Seniorů Jankov a zároveň schvaluje Veřejnoprávní
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smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce
Ratměřice na rok 2019 s Domovem Seniorů Jankov.
14. poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2018 50 000,Kč Římskokatolické farnosti na opravu varhan v ratměřickém kostele a zároveň
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu
obce Ratměřice na rok 2018 s Římskokatolickou farností
15. vyhlášení záměru o pronájmu nebytových prostor v obec. domě č.p. 69 - obchod
16. přijetí dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického
zadání Obnova venkova, Evidenční číslo: FOV/OBV/036402/2018, název:
Rekonstrukce vstupního chodníku do budovy OÚ a MŠ. Zastupitelstvo souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na tento projekt a
pověřuje starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy
17. návrh umístění vysílače společnosti Cetin na střeše budovy OÚ
18. reklamační řád dodávky vody a odvádění odpadních vod
19. plán financování obnovy vodovodu a kanalizací
20. kalkulaci vodného a stočného pro rok 2019
21. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
22. prodloužení nájemní smlouvy od 1.1.2019 na pronájem obchodu (Ratměřice 69)
23. příspěvek na činnost Posázaví o.p.s. na rok 2019
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Jiří Pěkný
Radek Bareš
Viktor Liška,
starosta obce
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