Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 9.12. 2019
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Kateřina Procházková, Christopher Robertson

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 11.11.2019
a) Rozpočtové opatření č. 5/2019
-zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019, které upravuje příjmy a
výdaje na skutečnost konce roku 2019 (Hlasování 9 pro)
b) Inventarizace majetku
- zastupitelstvo obce schvaluje příkaz k inventarizaci, plán inventur, jmenování
inventarizační komise a její proškolení (Hlasování 9 pro)
c) Návrh rozpočtu obce na rok 2020
- zastupitelstvo obce předkládá návrh rozpočtu na rok 2020 jako rozpočtu přebytkového
s částkou 5 974 000,- Kč na straně příjmů a 4 974 000,- Kč na straně výdajů (Hlasování
9 pro)

d) Střednědobý výhled a Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí BENE –
BUS na rok 2020
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí BENE –
BUS na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021-2023 svazku obcí
BENE – BUS (Hlasování 9 pro)
- příspěvek na dopravní obslužnost regionu je stanoven pro rok 2020 ve výši 190
Kč/občana
e) Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu
Voticko
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled
rozpočtu na období 2020-2023 Mikroregionu Voticko (Hlasování 9 pro)
- členský příspěvek na provoz a rozvoj kanceláře MRV pro rok 2020 je 12 000,- Kč,
prostřednictvím mikroregionu obec přispívá také na dostupnost sociálních služeb do
Sociálního fondu ORP Votice částkou 10 000,- na rok 2020
f) Návrh rozpočtu na rok 2020 MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020 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 2020
- zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz MŠ Ratměřice ve výši
150 000,- Kč na rok 2020 (Hlasování 9 pro)
i) Účtování mezd za 12/2019
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- zastupitelstvo obce schvaluje, že mzdy za prosinec 2019 budou rozpočtovým
nákladem pro rok 2020 (Hlasování 9 pro)
j) Dodatek smlouvy s Compag a.s. na rok 2020
- zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1/2020 k rámcové smlouvě s firmou
Compag, a.s. na svoz a ukládání komunálního a tříděného odpadu (Hlasování 9 pro)
- v roce 2020 dojde ze strany Compagu ke zdražení svozu a uložení komunálního
odpadu o 8 % a ke zdražení svozu a likvidace separovaného odpadu o 13 %.
- obec pro rok 2020 nebude poplatek navyšovat
k) Pronájem obecního bytu v domě č.p.69 – byt č. 1
- zastupitelstvo obce jednalo o žádostech paní Vladimíry Puchernové, která podala
k zastupitelstvu žádost o pronájem obecního bytu od 1.4.2020 a paní Blanky Horákové,
která podala k zastupitelstvu žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem
obecního bytu ze dne 4.4.2016 (smlouva na dobu určitou do 31.3.2020)
Návrh usnesení:
- prodloužení nájemní smlouvy s p. Blankou Horákovou na dobu určitou od 1.4.2020
do 31.3.2021 (Hlasování : 2 pro, 3 proti, 4 se zdrželi) – návrh nebyl přijat
- uzavření nájemní smlouvy s paní Vladimírou Puchernovou na dobu určitou od
1.4.2020 do 31.3.2022 (Hlasování: 3 pro, 6 se zdrželo) – návrh nebyl přijat
- starosta obce znovu předložil žádosti k projednání
Návrh usnesení:
- prodloužení nájemní smlouvy s p. Blankou Horákovou na dobu určitou od 1.4.2020
do 31.3.2021 (Hlasování : 1 pro, 6 proti, 1 se zdržel) – návrh nebyl přijat
- uzavření nájemní smlouvy s paní Vladimírou Puchernovou na dobu určitou od
1.4.2020 do 31.3.2021 (Hlasování: 6 pro, 3 se zdrželi) – návrh byl přijat
l) Obecně závazné vyhlášky
- zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
- zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku
ze psů, vč. navýšení poplatku na 100,- Kč za psa a 150,- za druhého a každého dalšího
psa stejného držitele
- zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku
z pobytu, vč. stanovení poplatku na 20,- Kč za každý započatý den pobytu (Hlasování 9

3.

pro)

Realizované projekty plánu rozvoje obce

a) Výměna plynového kotle v budově OÚ a MŠ
- firma Petr Slavík, Votice vyměnila a zprovoznila kondenzační plynový kotel v budově
OÚ za celkovou částku 84 885,- Kč
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4.

Připravované projekty plánu rozvoje obce

a) Rekonstrukce varhan v kostele sv. Havla
- proběhl kontrolní den ve varhanářské dílně v Třebnici u Domažlic, kde byl stanoven
další postup prací na opravě varhan, tak aby varhany byly převezeny do Ratměřic
v polovině července 2020 a mohly být požehnány 15.8. při oslavách 800 let obce
- dne 20.12. bude vyhlášena veřejná sbírka na dofinancování opravy varhan a
souvisejících prací (povrchová úprava varhaní skříně a vyplynování a vymalování
kostela)

5. 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 2020 s o.p.s. (Hlasování 9 pro)
b) Žádost Posázaví o.p.s. o příspěvek na činnost
- zastupitelstvo obce neschvaluje na základě žádosti Posázaví o.p.s. poskytnutí
neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2020 na činnost o.p.s.
(Hlasování 9 proti)

c) Žádost OSH Benešov o příspěvek
-zastupitelstvo obce neschvaluje na základě žádosti OSH Benešov poskytnutí
neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2020 na zabezpečení
činnosti OSH (Hlasování 9 proti)
d) Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti dle zákona č. 582/1991 Sb.
- zastupitelstvo obce schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Městem Votice k zajišťování
činnosti podle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů (Hlasování 9 pro)
- jedná se o zajišťování agendy zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle
zákona
d) Souhlas s umístěním stavby
- zastupitelstvo obce schvaluje umístění stavby na pozemku parc. č. 663/65 v k.ú.
Ratměřice na základě žádosti p. Vl. Moudrého, Ratměřice (Hlasování 9 pro)

6. Společnost

Vánoční jarmark
Vánoční koledy v kostele

sobota 21.12.2019
na Štědrý den v 16 hod

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pátek 27.12. 2019 od 1830 hod.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 9.12.2019 (19/11)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 5/2019, které upravuje příjmy a výdaje na skutečnost
konce roku 2019
2. příkaz k inventarizaci, plán inventur, jmenování inventarizační komise a její
proškolení
3. návrh rozpočtu na rok 2020 jako rozpočtu přebytkového s částkou 5 974 000,Kč na straně příjmů a 4 974 000,- Kč na straně výdajů
4. návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí BENE – BUS na rok 2020 a
střednědobý rozpočtový výhled na rok 2021-2023 svazku obcí BENE – BUS
5. návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020-2023
Mikroregionu Voticko
6. návrh rozpočtu na rok 2020 MŠ Ratměřice
7. ponechat přebytek hospodaření MŠ na příští období
8. poskytnutí příspěvku na provoz MŠ Ratměřice ve výši 150 000,- Kč na rok 2020
9. že mzdy za prosinec 2019 budou rozpočtovým nákladem pro rok 2020
10. Dodatek č. 1/2020 k rámcové smlouvě s firmou Compag, a.s. na svoz a ukládání
komunálního a tříděného odpadu
11. uzavření nájemní smlouvy s paní Vladimírou Puchernovou na dobu určitou od
1.4.2020 do 31.3.2022
12. obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Ratměřice
13. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
14. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze psů, vč. navýšení
poplatku na 100,- Kč za psa a 150,- za druhého a každého dalšího psa stejného
držitele
15. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu, vč. stanovení
poplatku na 20,- Kč za každý započatý den pobytu
16. 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 2020 s o.p.s.
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17. veřejnoprávní smlouvu s Městem Votice k zajišťování činnosti podle zákona č.
582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů
18. umístění stavby na pozemku parc. č. 663/65 v k.ú. Ratměřice na základě žádosti
p. Vl. Moudrého, Ratměřice
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
19. prodloužení nájemní smlouvy s p. Blankou Horákovou na dobu určitou od
1.4.2020 do 31.3.2021
20. na základě žádosti Posázaví o.p.s. poskytnutí neinvestičního příspěvku
z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2020 na činnost o.p.s.
21. na základě žádosti OSH Benešov poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu
obce Ratměřice na rok 2020 na zabezpečení činnosti OSH

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Kateřina Procházková
Christopher Robertson

Viktor Liška,
starosta obce
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