Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 14.10. 2019
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, hosté: 0
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Christopher Robertson, Radek Bareš

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

4.

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 9.9.2019
a) Rozpočtové opatření č. 4/2019
- zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2019 (Hlasování 9 pro)
- úprava položek na straně příjmů i výdajů
b) Směrnice č. 1/2019
- zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2019 o pravidlech poskytování finančního
příspěvku na výstavbu domovních čistíren odpadních vod pro občany, kteří nemají
přímé napojení na centrální ČOV (Hlasování 9 pro)
c) Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce Ratměřice za rok 2019
- zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek dílčího přezkoumání obce ze dne
24.9.2019
- při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny následující chyby a nedostatky
– porušeny dále uvedené předpisy: - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 4,5, neboť: Zastupitelstvo
obce dne 27.12.2018 chybně schválilo rozpočet na rok 2019 jako vyrovnaný a to
v celkových příjmech a výdajích ve výši 6 610 000,- Kč, ačkoliv ve skutečnosti byl
rozpočet sestaven a nanesen byl do Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12
M jako přebytkový, a to v celkových příjmech 6 610 000,- Kč, celkových výdajích
6 110 000,- Kč a splátky úvěru 500 000,- Kč .
- zastupitelstvo obce schvaluje přijetí systémového opatření a pověřuje dohledem
starostu obce (Hlasování 9 pro)

Připravované projekty plánu rozvoje obce

d) Zachycení srážkových vod z budovy OÚ a okolí a obnova požární nádrže
- Ing. Mráz předložil studii proveditelnosti projektu zachycení srážkových vod z budovy
OÚ a okolí a obnovy požární nádrže
Problematické oblasti, které budou dále diskutovány jsou:
- Trubní vedení v komunikaci za úřadem
- Způsob opravy bazény
- Řešení přepadu vod z bazény a jejich zasakování na Trávníkách

5. Různé

e) Smlouva o věcném břemenu služebnosti
- zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o věcném břemenu služebnosti č.
1717/00066001/2019 s KSÚS, Zborovská 11 Praha na pozemku parc. č. 1319/1
(Hlasování 9 pro)

- jedná se o umístění elektrické přípojky na pozemku parc. č. 1319/1
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 14.10. 2019
f) Oprava studny v Hrzíně
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku fa Vanžura, Petrovice ve výši 20 724,- Kč, - na
opravu studny v Hrzíně (Hlasování 8 pro, 1 se zdržel – Z. Rezek)
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 11.11. 2019 od 19 hod.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 14.10.2019 (19/9)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 4/2019
2. Směrnici č. 1/2019 o pravidlech poskytování finančního příspěvku na výstavbu
domovních čistíren odpadních vod pro občany, kteří nemají přímé napojení na
centrální ČOV
3. přijetí systémového opatření k nápravě chyby nalezené při dílčím přezkoumání
hospodaření obce ze dne 24.9.2019 a pověřuje dohledem starostu obce
4. Smlouvu o věcném břemenu služebnosti č. 1717/00066001/2019 s KSÚS,
Zborovská 11 Praha na pozemku parc. č. 1319/1
5. nabídku fa Vanžura, Petrovice ve výši 20 724,- Kč, - na opravu studny v Hrzíně
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
6. výsledek dílčího přezkoumání obce ze dne 24.9.2019
- při dílčím přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny následující chyby a
nedostatky – porušeny dále uvedené předpisy: - Zákon č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 4
odst. 4,5, neboť: Zastupitelstvo obce dne 27.12.2018 chybně schválilo rozpočet
na rok 2019 jako vyrovnaný a to v celkových příjmech a výdajích ve výši
6 610 000,- Kč, ačkoliv ve skutečnosti byl rozpočet sestaven a nanesen byl do
Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M jako přebytkový, a to
v celkových příjmech 6 610 000,- Kč, celkových výdajích 6 110 000,- Kč a splátky
úvěru 500 000,- Kč dílčího přezkoumání obce ze dne 24.9.2019
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Christopher Robertson
Radek Bareš
Viktor Liška,
starosta obce
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