Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 20.4. 2020
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, omluveni: 0, hosté 0
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Christopher Robertson

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

3.

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 9.3.2020
a) Rozpočtové opatření č. 2/2020
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 – úprava položek na
straně příjmů i výdajů (Hlasování 9 pro)
b) Prominutí nájemného provozovateli obchodu
- zastupitelstvo obce schvaluje prominutí nájemného provozovatelce obchodu P.
Rohlíkové (Nájemní smlouva ze dne 25.6.2019) po dobu nouzového stavu, tzn. od
12.3.2019 do ukončení (Hlasování 9 pro) – na základě metodiky stanoviska Ministerstva
vnitra
c) Záměr o prodeji pozemků v k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru o prodeji pozemků parc. č. 663/62 o
rozloze 319 m2 a pozemku parc.č. 663/61 o rozloze 187 m2, vše v k.ú. Ratměřice za
minimální nabídkovou cenu 544,- Kč vč. DPH (Hlasování 9 pro)
d) Převod zlepšeného hospodářského výsledku MŠ z roku 2019 na rezervní fond
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti MŠ Ratměřice převod zlepšeného
hospodářského výsledku 62 610,- Kč z roku 2019 do rezervního fondu MŠ a z toho
následně 20 000,- Kč převést do fondu odměn (Hlasování 9 pro)
c) Žádost MŠ Ratměřice o přijetí účelového neinvestičního příspěvku
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti MŠ Ratměřice přijetí účelového
neinvestičního příspěvku 8 000,- Kč pro MŠ od obce Zvěstov (Hlasování 9 pro)

Projekty plánu rozvoje obce

a) Odpadové hospodářství
- zastupitelstvo obce schvaluje znění zadávacích podmínek - konkrétně Zadávací
dokumentace a závazného návrhu Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s
odpady, a to včetně všech jejich příloh, pro zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky
na služby v oblasti nakládání s odpady obce, zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle
§ 56 a následujících, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Sběr, přeprava a
odstraňování odpadu - sdružení Voticko“, v předloženém znění (Hlasování 9 pro)
- zastupitelstvo obce bere na vědomí, že na základě smluvního vztahu - objednávky
bude, v souladu s § 43 ZZVZ, zastupovat obec jako zadavatele při provádění úkonů
podle ZZVZ souvisejících se zadávacím řízením na veřejnou zakázku uvedenou pod
písm. a) tohoto usnesení (s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení, zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách) bude
provádět společnost Arch consulting s.r.o., IČ 287 79 479, se sídlem Sluštická 873/6,
Strašnice, PSČ 100 00 Praha 10 (jedná se o tzv. „administraci zadávacího řízení“)
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c) – zastupitelstvo obce schvaluje účast v uvedeném zadávacím řízení jako člen sdružení
zadavatelů a pověřuje Obec Ratměřice, aby působila jako zástupce tohoto sdružení
zadavatelů dle příslušných ustanovení ZZVZ a jakožto zástupci tohoto sdružení
zadavatelů ji pověřuje k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou pod
písmenem a) tohoto usnesení a v zahájeném řízení postupovala dle pravidel ZZVZ, a
to ve spolupráci se zástupcem zadavatele uvedeného pod písm. b) tohoto usnesení.
(Hlasování 9 pro)

b) Posílení vodárenské soustavy – zkapacitnění úpravny vody v obci
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh projektu pro předložení žádosti o dotaci na OPŽP
(Hlasování 9 pro)

- zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání s majiteli pozemku, kde se nachází
bývalá studna zásobování zámeckého areálu o možném odprodeji a využití pro
vodárenský systém v obci
c) Využití srážkových vod z budovy OÚ a obnova požární nádrže
- byla schválena studie proveditelnosti této akce odborem životního prostředí,
následovat bude zpracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci z programu
Dešťovka pro obce
4.

Různé

a) Oslavy 800 let Ratměřic
- zastupitelstvo obce rozhodlo o neuskutečnění slavností k osmistému výročí obce o
víkendu 15.- 16. srpna z důvodu opatření v souvislosti s novým koronavirem, zároveň
pozastavilo přípravu organizace této akce včetně dobrovolné práce na vnitřní výmalbě
kostela sv. Havla
- oslavy se uskuteční v příštím roce
b) Změna územního plánu
- byla zpracována změna ÚP č. 1 dle požadavků obce a soukromých vlastníků
- v tuto chvíli není možné svolat veřejné projednání, aby mohla být změna schválena
c) Zápis do Mateřské školy
- zápis do MŠ probíhá stanoveným způsobem v termínu od 2. do 16. 5.,
- školka je nadále uzavřena a na základě potřeb rodičů bude rozhodnuto o jejím
případném otevření v měsíci červnu
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat ve v pondělí 11.5. 2020 od 19 hod.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 20.4.2020 (20/3)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 2/2020
2. prominutí nájemného provozovatelce obchodu P. Rohlíkové (Nájemní smlouva
ze dne 25.6.2019) po dobu nouzového stavu, tzn. od 12.3.2019 do ukončení
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3. vyhlášení záměru o prodeji pozemků parc. č. 663/62 o rozloze 319 m2 a
pozemku parc.č. 663/61 o rozloze 187 m2, vše v k.ú. Ratměřice za minimální
nabídkovou cenu 544,- Kč vč. DPH
4. schvaluje na základě žádosti MŠ Ratměřice převod zlepšeného hospodářského
výsledku 62 610,- Kč z roku 2019 do rezervního fondu MŠ a z toho následně
20 000,- Kč převést do fondu odměn
5. na základě žádosti MŠ Ratměřice přijetí účelového neinvestičního příspěvku
8 000,- Kč pro MŠ od obce Zvěstov
6. znění zadávacích podmínek - konkrétně Zadávací dokumentace a závazného
návrhu Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, a to včetně
všech jejich příloh, pro zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky na služby v
oblasti nakládání s odpady obce, zadávané v otevřeném zadávacím řízení dle § 56
a následujících, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Sběr, přeprava a
odstraňování odpadu - sdružení Voticko“, v předloženém znění
7. účast v uvedeném zadávacím řízení jako člen sdružení zadavatelů a pověřuje
Obec Ratměřice, aby působila jako zástupce tohoto sdružení zadavatelů dle
příslušných ustanovení ZZVZ a jakožto zástupci tohoto sdružení zadavatelů ji
pověřuje k zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku uvedenou pod
písmenem a) tohoto usnesení a v zahájeném řízení postupovala dle pravidel
ZZVZ, a to ve spolupráci se zástupcem zadavatele uvedeného pod písm. b)
tohoto usnesení.
8. návrh projektu Posílení vodárenské soustavy v obci pro předložení žádosti o
dotaci na OPŽP
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
9. že na základě smluvního vztahu - objednávky bude, v souladu s § 43 ZZVZ,
zastupovat obec jako zadavatele při provádění úkonů podle ZZVZ souvisejících
se zadávacím řízením na veřejnou zakázku uvedenou pod písm. a) tohoto
usnesení (s výjimkou výběru dodavatele, vyloučení účastníka ze zadávacího řízení,
zrušení zadávacího řízení, nebo rozhodnutí o námitkách) bude provádět
společnost Arch consulting s.r.o., IČ 287 79 479, se sídlem Sluštická 873/6,
Strašnice, PSČ 100 00 Praha 10 (jedná se o tzv. „administraci zadávacího řízení“)
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Christopher Robertson

Viktor Liška
starosta obce

Radek Bareš
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