Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 9.9. 2019
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, hosté: A. Benáková
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Jiří Pěkný, Alice Černá

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

3.

4.

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 12.8.2019
a) 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 1.1.2019 do 31.8.
2019 – nebyly zjištěny nedostatky
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole MŠ
Ratměřice za období od 1.1.2019 do 31.8.2019 – nebyly zjištěny nedostatky
b) Zpráva kontrolního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za období 1.1 –
30.6.2019
c) Kontrola finančního úřadu
- v měsících červenec a srpen proběhla kontrola Finančního úřadu na čerpání,
administraci, fakturaci a vyúčtování dotačních prostředků z grantů MMR, MZE, MD a
OPŽP - kontrolováno celkem 7 dotačních titulů čerpaných obcí v letech 2013 – 2018,
kontrola nezjistila žádná pochybení, dotační prostředky byly řádně využity, podmínky
grantů dodrženy a nebylo zjištěno porušení rozpočtová kázně

Voda, kanalizace a ČOV

a) Provozování vodovodu a kanalizace
- krajský úřad upozornil obec na zánik povolení k provozování obecního vodovodu a
kanalizace, pro prodloužení povolení je třeba předložit doklad o odborné způsobilosti
osoby zajišťující provoz vodohospodářské infrastruktury
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku Ing. Strouhala z fa Vodní zdroje Ekomonitor,
spol. s r.o. na výkon funkce odborného zástupce dle platných právních předpisů pro
provoz vodovodu, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu obce (Hlasování 9 pro)
b) Příspěvek obce na výstavbu DČOV
-zastupitelstvo obce vedlo diskuzi o přípravě Směrnice o pravidlech poskytování
finančního příspěvku na výstavbu domovních čistíren odpadních vod pro občany, kteří
nemají přímé napojení na centrální ČOV
- zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku předložení finálního znění Směrnice na
příštím zasedání ZO

Připravované projekty plánu rozvoje obce

a) Dopravně bezpečnostní opatření v obci
- starosta obce předložil nabídku na zpracování projektové dokumentace na řešení
dopravně bezpečnostních opatření v obci (vodorovné značení a úpravy křižovatky u
obchodu, zrcadlo u altánu) od Ing. Rachůnka z fa BORA PROJEKT ve výši 67 760,Kč vč. DPH
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- zastupitelstvo obce neschvaluje tuto nabídku a pověřuje starostu k zajištění dalších
nabídek (Hlasování 8 proti)
b) Dotace na klubovou činnost
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Oprava a vybavení
klubové místnosti na hřišti v Ratměřicích k MAS Posázaví (Hlasování 9 pro)
- předpokládá se rekonstrukce a vybavení prostor klubové místnosti na hřišti
c) Pasportizace místních komunikací
- zastupitelstvo obce projednalo návrh zadání Pasportu místních komunikací a schvaluje
podání žádosti na zahájení správního řízení (Hlasování 9 pro)
- zahájení řízení bude oznámeno Veřejnou vyhláškou
- k zařazení do kategorie místní komunikace je navrženo celkem 18 dopravních cest –
z toho 14 dopravních cest je navrženo k zařazení jako místní komunikace III. třídy, 4
pak do kategorie místní komunikace IV. třídy

5. Různé

a) Veřejná sbírka na rekonstrukci varhan kostela sv. Havla v Ratměřicích
- zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení Veřejné sbírky na rekonstrukci varhan kostela
sv. Havla v Ratměřicích (Hlasování 9 pro)
- varhany jsou rekonstruovány z prostředků Fondu obnovy nemovitých památek
Ministerstva kultury, veřejná sbírka přispěje k dokončení rekonstrukce varhan, jejich
vysvěcení pak proběhne při obecních oslavách výročí 800 let od první zmínky o
Ratměřicích o pouti v roce 2020
- zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Ratměřice na rok 2019 ve výši 50 000,- Kč Římskokatolické farnosti na opravu varhan
kostela sv. Havla v Ratměřicích a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2019 ve výši 50 000,Kč s Římskokatolickou farností (Hlasování 9 pro)
b) Zpráva ředitelky MŠ
- ředitelka MŠ A. Benáková informovala ZO obce o provozu MŠ v novém školním roce
a počtu přihlášených dětí – pro školní rok 2019/2020 je kapacita školy naplněna

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 14.10. 2019 od 19 hod.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 9.9.2019 (19/8)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. nabídku Ing. Strouhala z fa Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r.o. na výkon
funkce odborného zástupce dle platných právních předpisů pro provoz
vodovodu, kanalizace a ČOV pro veřejnou potřebu obce
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2. podání žádosti o dotaci na akci Oprava a vybavení klubové místnosti na hřišti v
Ratměřicích k MAS Posázaví
3. podání žádosti na zahájení správního řízení o zařazení pozemních komunikací do
kategorie místní komunikace a jejich třídy
4. vyhlášení Veřejné sbírky na rekonstrukci varhan kostela sv. Havla v Ratměřicích
5. poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2019 ve výši
50 000,- Kč Římskokatolické farnosti na opravu varhan kostela sv. Havla
v Ratměřicích a zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2019 ve výši 50 000,- Kč
s Římskokatolickou farností
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
6. zprávu finančního výboru o kontrole pokladny, kontrole čerpání rozpočtu a o
kontrole pohledávek obce za období od 1.1.2019 do 31.8. 2019 – nebyly zjištěny
nedostatky
7. zprávu finančního výboru o kontrole MŠ Ratměřice za období od 1.1.2019 do
31.8.2019 – nebyly zjištěny nedostatky
8. zprávu kontrolního výboru za období 1.1 – 30.6.2019
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
9. nabídku na zpracování projektové dokumentace na řešení dopravně
bezpečnostních opatření v obci (vodorovné značení a úpravy křižovatky u
obchodu, zrcadlo u altánu) od Ing. Rachůnka z fa BORA PROJEKT ve výši
67 760,- Kč vč. DPH
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Jiří Pěkný
Alice Černá
Viktor Liška,
starosta obce
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