Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 9.3. 2020
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, omluveni: T. Grňa, R. Bareš, hosté 0
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Kateřina Procházková, Alice Černá

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 10.2.2020
a) Schválení účetní závěrky obce Ratměřice za rok 2019
- zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Ratměřice za rok 2019 (Hlasování 7
pro)

b) Schválení účetní závěrky MŠ Ratměřice za rok 2019
- zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku MŠ Ratměřice za rok 2019 (Hlasování 7
pro)

c) Střednědobý rozpočtový výhled obce Ratměřice na období 2021-2023
- zastupitelstvo obce schvaluje Střednědobý rozpočtový výhled na období 2021-2023

3.

4.

(Hlasování 7 pro)

Projekty plánu rozvoje obce

a) Výstavba bytové jednotky v budově OÚ
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě závěru hodnotící komise výběr zhotovitele
akce Stavební úpravy obecního úřadu vedoucí ke změně užívání knihovny na obecní byt
firmu Stavby Bareš, s.ro., Ratměřice s nabídkovou cenou 987 331,25 Kč a podepsání
Smlouvy o dílo s fa Stavby Bareš, s.r.o. (Hlasování 7 pro)
b) Posílení vodárenské soustavy – zkapacitnění úpravny vody v obci
- zastupitelstvo obce schvaluje vymezení prací projektové dokumentace pro podání
žádosti o dotaci – stavební úpravy stávající studny a budovy vodárny, oplocení, přístavby
nové akumulační nádrže, ATS, úprava radonu, nová měrná šachta, elektroinstalace a
nový vodojem 80 m3 s předpokládaným rozpočtem 3 200 000,- Kč (Hlasování 7 pro)
c) Vnitřní úpravy kostela sv. Havla
- v rámci dobrovolné práce občanů je připravována vnitřní výmalba kostela na základě
požadavků památkové péče
- předpoklad realizace akce duben, květen 2020

Různé

a) Dodatek č. 2/2020 s fa Compag, s.r.o.
- zastupitelstvo obce neschvaluje Dodatek č. 2/2020 ke Smlouvě o zajištění svozu
komunálního odpadu s fa Compag, s.r.o., Votice (Hlasování 7 proti)
- dodatek navrhuje zavedení recyklačního poplatku za likvidaci papíru (1000,- Kč út) a
plastů (2000,- Kč/t)
- v současnosti platí obec za svoz těchto komodit tzv. manipulační poplatek za výsyp
(1 100 l kontejner na plast - 287,- Kč/nádoba, 1 100 l kontejner na papír - 259,Kč/nádoba)
Navrhovaný dodatek by výrazně navýšil doplatek obce za tyto tříděné odpady.
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b) Soubor objektů provozního zázemí pro hotelový resort Zámek Ratměřice
- na základě předložené projektové dokumentace zastupitelstvo obce schvaluje navržené
umístění a vzhled staveb, vymezení požárně nebezpečného prostoru a a připojení na
obecní vodovod a kanalizaci (Hlasování 7 pro)

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat ve v pondělí 6. 3. 2020 od 19 hod.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 9.3.2020 (20/2)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. účetní závěrku Obce Ratměřice za rok 2019
2. účetní závěrku MŠ Ratměřice za rok 2019
3. Střednědobý rozpočtový výhled obce Ratměřice na období 2021-2023
4. na základě závěru hodnotící komise výběr zhotovitele akce Stavební úpravy
obecního úřadu vedoucí ke změně užívání knihovny na obecní byt firmu Stavby
Bareš, s.ro., Ratměřice s nabídkovou cenou 987 331,25 Kč a podepsání Smlouvy
o dílo s fa Stavby Bareš, s.r.o.
5. vymezení prací projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci na akci
Posílení vodárenské soustavy v obci
6. navržené umístění a vzhled staveb, vymezení požárně nebezpečného prostoru a
připojení na obecní vodovod a kanalizaci v rámci Souboru objektů provozního
zázemí hotelového resortu Zámek Ratměřice, Ratměřice 1
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
7. Dodatek č. 2/2020 ke Smlouvě o zajištění svozu komunálního odpadu s fa
Compag, s.r.o., Votice

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Kateřina Procházková

Viktor Liška
starosta obce

Alice Černá
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