Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 11. 2. 2019
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, hosté 0
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Alice Černá, Kateřina Procházková

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

3.

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 27. 12. 2018
a) Zpráva finančního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole pokladny
k 31. 12. 2018, kontrole čerpání rozpočtu za rok 2018 a kontrole pohledávek obce za
rok 2018 - nebyly zjištěny nedostatky
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o hospodaření MŠ
v roce 2018
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finanční komise o provedení inventarizace
majetku za rok 2018
b) Zpráva kontrolního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za období červenec –
prosinec 2018. Nebyly zjištěny nedostatky.
c) Čerpání rozpočtu obce v roce 2018
Příjmy: 9 504 891,- Kč (z toho daňové příjmy 4 155 558,- Kč)
Výdaje: 10 582 320,- Kč -plánovaný schodek byl hrazen přebytkem z minulých let.
d) Rozpočet vodního hospodářství v roce 2018
Příjmy: 428 162,- Kč, výdaje: 574 757,- Kč
- z toho Vodovod: příjmy 233 582,- Kč, výdaje 254 992,- Kč,
ČOV a kanalizace: příjmy 194 580,-Kč, výdaje 319 765,- Kč
e) Rozpočet odpadového hospodářství v roce 2018
Příjmy: 177 642,- Kč (poplatky od občanů, příspěvek za třídění odpadů)
Výdaje: 271 678,- Kč (platby za komunální, tříděný, velkoobjemový a nebezpečný
odpad)
f) Pronájem obchodu v č.p. 69 Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti p. P. Nádvorníkové pronájem
nebytových prostor v budově č.p. 69 p. P. Nádvorníkové, Ratměřice k provozování
obchodu s potravinami a smíšeným zbožím a teplého bufetu za cenu 500,- Kč/měsíc,
na dobu určitou od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019 (Hlasování 9 pro)
- zastupitelstvo obce schvaluje finanční podporu na provoz obecního obchodu ve formě
úhrady elektrické energie do výše 2500,- Kč měsíčně a úhrady internetového připojení
ve výši 500 Kč měsíčně (Hlasování 9 pro)

Připravované projekty plánu rozvoje obce

a) Návesní rybník v Hrzíně
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku fa STAVBY RYBNÍKU, Vlašim ve výši
105 000,- Kč na vybagrování návesního rybníku v Hrzíně
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- zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním se zemědělskou společností
Podblanicko, s.r.o. o součinnosti při prováděných pracích
- případné další úpravy (čep) budou provedeny v součinnosti s SDH Ratměřice
b) Oprava místní komunikace v Hrzíně
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace
k MMR (Hlasování 9 pro)
Rozpočet akce je cca 2 500 000,- Kč, dotace 70 %
c) Přestavba knihovny v budově OÚ na bytovou jednotku
- zastupitelstvo obce schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace k přestavbě
prostoru knihovny na bytovou jednotku (Hlasování 9 pro)
- knihovna bude do budoucna přestěhována do zrekonstruované zasedací a společenské
místnosti obecního úřadu
d) Výstavba komunikace v nové čtvrti u hřbitova
- na jaře bude pokračovat výstavba ve II. etapě nové zástavby – podloží a podkladové
vrstvy pro novou komunikaci
4.

Různé

a) Změna územního plánu č.1 obce Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje návrhy na změnu územního plánu předložené vlastníkem
Zámku Ratměřice ing. T, Novákem – nové budovy v jižní a východní části areálu,
parkoviště a nový vstup z východní strany atd. (Hlasování 9 pro)
- obec shromáždí do 5. 3. další podněty ke změně Úp a předloží je ke zpracování a poté
k vyjádření ke Krajskému úřadu Středočeského kraje
b) Žádost spolku Ratměřice - NÁM SE DAŘÍ o příspěvek
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti spolku Ratměřice – NÁM SE DAŘÍ
příspěvek do výše 1 500 Kč z rozpočtu obce na rok 2019 na pořádání dětského
divadelního představení, které proběhne v květnu 2019 (Hlasování 9 pro)

5. Společnost
9.3.
16.3.

Dětský karneval
Hasičský ples

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat ve v pondělí 11. 3. 2019 od 19 hod.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 11.2.2019 (19/1)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. pronájem nebytových prostor v budově č.p. 69 p. P. Nádvorníkové, Ratměřice
k provozování obchodu s potravinami a smíšeným zbožím a teplého bufetu za
cenu 500,- Kč/měsíc, na dobu určitou od 1.3.2019 do 31.12.2019
2. finanční podporu na provoz obecního obchodu ve formě úhrady elektrických
energií do výše 2500,- Kč měsíčně a úhrady internetového připojení
3. nabídku fa STAVBY RYBNÍKU, Vlašim ve výši 105 000,- Kč na vybagrování
návesního rybníku v Hrzíně
4. podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace v Hrzíně k MMR
5. zadání vypracování projektové dokumentace k přestavbě prostoru knihovny na
bytovou jednotku
6. návrh na změnu územního plánu dle předložené dokumentace Zámku Ratměřice
7. schvaluje na základě žádosti spolku Ratměřice – NÁM SE DAŘÍ příspěvek
z rozpočtu obce na rok 2019 na pořádání dětského divadelního představení, které
proběhne v květnu 2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
8. zprávu finančního výboru o kontrole pokladny k 31. 12. 2018, kontrole čerpání
rozpočtu za rok 2018 a kontrole pohledávek obce za rok 2018
9. zprávu finančního výboru o hospodaření MŠ v roce 2018
10. zprávu finanční komise o provedení inventarizace majetku za rok 2018
11. zprávu kontrolního výboru za období červenec – prosinec 2018.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Alice Černá
Kateřina Procházková
Viktor Liška,
starosta obce
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