Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 10. 2. 2020
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, omluveni: K. Procházková, Ch. Robertson, hosté 0
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Zdeněk Rezek

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 27. 12. 2019
a) Zpráva finančního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole pokladny
k 31. 12. 2019, kontrole čerpání rozpočtu za rok 2019 a kontrole pohledávek obce za
rok 2019 - nebyly zjištěny nedostatky
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o hospodaření MŠ
v roce 2019
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finanční komise o provedení inventarizace
majetku za rok 2019
b) Zpráva kontrolního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za období červenec –
prosinec 2019. Nebyly zjištěny nedostatky.
c) Čerpání rozpočtu obce v roce 2019
Příjmy: 9 059 650,- Kč (z toho rozpočtové určení daní 4 528 743,- Kč, daň
z nemovitosti 472 390,- Kč)
Výdaje: 7 073 050,- Kč d) Rozpočtové opatření č. 1/2020
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 (upravuje položky na
straně příjmů i výdajů) (Hlasování 7 pro)
d) Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na období 2021-2023
- zastupitelstvo obce schvaluje Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na
období 2021-2023 (Hlasování 7 pro)
e) Pronájem obecního bytu, Ratměřice 69
- zastupitelstvo obce na základě stažení žádosti o přidělení obecního bytu p. Vl.
Puchernovou ze dne 5.1.2020 revokuje usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Ratměřice ze dne 9.12.2019 č. 19/11/11 ve znění: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
nájemní smlouvy s paní Vladimírou Puchernovou na dobu určitou od 1.4.2020 do
31.3.2022 (Hlasování 7 pro)
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti p. Blanky Horákové ze dne 5.12.2019
Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě uzavřené mezí obcí Ratměřice a p. B. Horákovou dne
4.4.2016 – dodatkem se prodlužuje nájemní smlouva na dobu určitou od 1.4.2020 do
31.3 2021 (Hlasování 7 pro)
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3.

Projekty plánu rozvoje obce

a) Řešení křižovatky u obchodu
- zastupitelstvo obce schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace dopravního
řešení křižovatky u obchodu fa TR design, za nabídkovou cenu 60 000,-Kč (Hlasování 7
pro)

b) Oprava tarasní zdi kostela sv. Havla
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku a návrh smlouvy s fa Votická stavební, s.r.o. na
obnovu kamenné zdi v areálu kostela sv. Havla za nabídkovou cenu 242 646,- Kč
(Hlasování 7 pro)

- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na tuto akci k fondu Ochrany
kulturních památek ORP Votice (Hlasování 7 pro)
c) Výstavba bytové jednotky v budově OÚ
- na základě projektové dokumentace byla podána žádosti o stavební povolení
- zastupitelstvo obce schvaluje investiční záměr „Ratměřice – výstavba 1 bytu“ a podání
žádosti o dotaci na tento investiční záměr do programu MF ČR VPS-223-2-2020.
(Hlasování 7 pro)

- zastupitelstvo obce schvaluje zadávací řízení na výběr zhotovitele této akce - Stavební
úpravy obecního úřadu vedoucí ke změně užívání knihovny na obecní byt (Hlasování 7
pro)

d) Posílení vodárenské soustavy – zkapacitnění úpravny vody v obci
- zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s Čistá příroda východních Čech, o.p.s.
na zpracování projektové dokumentace pro žádost o podporu z Národního programu
životního prostředí v ceně 42 000,- Kč (Hlasování 7 pro)
4.

Různé

a) Vznik MAS Voticko
- zastupitelstvo obce Ratměřice souhlasí s členstvím v Místní akční skupině Voticko, z.
s. a schvaluje návrh stanov uvedených v příloze zápisu ze zasedání zastupitelstva.
- zastupitelstvo obce Ratměřice schvaluje zapojení správního území obce Ratměřice do
přípravy Strategie regionu MAS Voticko na období 2021–2027 včetně strategických
plánů Leaer
- zastupitelstvo obce Ratměřice schvaluje zařazení správního území obce Ratměřice
do území působnosti MAS Voticko na období 2021–2027.(Hlasování 7 pro)
b) Vodní hospodářství
Rozpočet vodního hospodářství v roce 2019
Příjmy: 442 360,- Kč, výdaje vč. spoluúčasti na stavbě tlakové stanice: 670 761,- Kč
- zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného a stočného od 1.5.2020 ve výši 22,- Kč/1
m3 vodné a 22,- Kč/1 m3 stočné
- navýšení reaguje na výsledek hospodaření 2019 a připravovanou rekonstrukci a
zkapacitnění vodovodního řadu v obci, viz. Připravované projekty
c) Odpadové hospodářství v roce 2019
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Příjmy: 183 042,- Kč (poplatky od občanů, příspěvek za třídění odpadů)
Výdaje: 328 188,- Kč (platby za komunální, tříděný, velkoobjemový a nebezpečný
odpad)
- obec připravuje v rámci Mikroregionu Voticko podklady k vyhlášení výběrového
řízení na svozovou firmu
d) Rekonstrukce klubovny v kabinách na hřišti
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na tuto akci k MAS Posázaví,
o.p.s.
- předpokládaný rozpočet 500 000,- Kč

5. Společnost
28.2.
7.3.

Hasičský ples
Dětský karneval

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat ve v pondělí 9. 3. 2020 od 19 hod.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 10.2.2020 (20/1)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 1/2020
2. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na období 2021-2023
3. na základě stažení žádosti o přidělení obecního bytu p. Vl. Puchernovou ze dne
5.1.2020 revokaci usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne
9.12.2019 č. 19/11/11 ve znění: zastupitelstvo obce schvaluje uzavření nájemní
smlouvy s paní Vladimírou Puchernovou na dobu určitou od 1.4.2020 do
31.3.2022
4. na základě žádosti p. Blanky Horákové ze dne 5.12.2019 Dodatek č. 4 k Nájemní
smlouvě uzavřené mezí obcí Ratměřice a p. B. Horákovou dne 4.4.2016 –
dodatkem se prodlužuje nájemní smlouva na dobu určitou od 1.4.2020 do 31.3
2021
5. zadání zpracování projektové dokumentace dopravního řešení křižovatky u
obchodu fa TR design, za nabídkovou cenu 60 000,-Kč
6. nabídku a návrh smlouvy s fa Votická stavební, s.r.o. na obnovu kamenné zdi
v areálu kostela sv. Havla za nabídkovou cenu 242 646,- Kč
7. podání žádosti o dotaci na Obnovu kamenné zdi v areálu kostela sv. Havla k
fondu Ochrany kulturních památek ORP Votice
8. investiční záměr „Ratměřice – výstavba 1 bytu“ a podání žádosti o dotaci na tento
investiční záměr do programu MF ČR VPS-223-2-2020
9. zadávací řízení na výběr zhotovitele akce Stavební úpravy obecního úřadu
vedoucí ke změně užívání knihovny na obecní byt
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10. smlouvu o dílo s Čistá příroda východních Čech, o.p.s. na zpracování projektové
dokumentace pro žádost o podporu z Národního programu životního prostředí
v ceně 42 000,- Kč
11. členství v Místní akční skupině Voticko, z. s. a schvaluje návrh stanov uvedených
v příloze zápisu ze zasedání zastupitelstva.
12. zapojení správního území obce Ratměřice do přípravy Strategie regionu MAS
Voticko na období 2021–2027 včetně strategických plánů Leader
13. zařazení správního území obce Ratměřice do území působnosti MAS Voticko
na období 2021–2027
14. cenu vodného a stočného od 1.5.2020 ve výši 22,- Kč/1 m3 vodné a 22,- Kč/1
m3 stočné
15. podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce klubovny v kabinách na hřišti
k MAS Posázaví, o.p.s.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
16. zprávu finančního výboru o kontrole pokladny k 31. 12. 2019, kontrole čerpání
rozpočtu za rok 2019 a kontrole pohledávek obce za rok 2019
17. zprávu finančního výboru o hospodaření MŠ v roce 2019
18. zprávu finanční komise o provedení inventarizace majetku za rok 2019
19. zprávu kontrolního výboru za období červenec – prosinec 2019.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Zdeňek Rezek
Viktor Liška
starosta obce

Radek Bareš

-4-

