Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 21.9. 2020
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, omluveni: Kateřina Procházková, Zdeněk Rezek, hosté 0
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Christopher Robertson, Radek Bareš

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 10.8.2020
a) Rozpočtové opatření č. 5/2020
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020 (Hlasování 7 pro)
- jedná se o navýšení na straně příjmů i výdajů
b) Dílčí přezkoumání hospodaření obce
- zastupitelstvo obce bere na vědomí dílčí přezkoumání obce, které se uskutečnilo dne
17.9.2020
c) Záměr o pronájmu obecního pozemku
- zastupitelstvo obce schvaluje vydání záměru o pronájmu pozemku parc. č. 1214/29
v k.ú. Ratměřice – osada Skrýšov, o rozloze 1629 m2 za cenu 3000,- Kč/1 ha/1 rok
(Hlasování 7 pro)

3.

d) Zpráva finančního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole pokladny,
kontrole čerpání rozpočtu a o kontrole pohledávek obce za období od 1.1.2020 do 31.8.
2020 – nebyly zjištěny nedostatky
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole MŠ
Ratměřice za období od 1.1.2020 do 31.8.2020 – nebyly zjištěny nedostatky
e) Zpráva kontrolního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za období 1.1 –
30.6.2020

Rekonstrukce místních komunikací

a) Rekonstrukce místní komunikace v Hrzíně
- dojde k pokládce nového asfaltového povrchu, obnově příčného i podélného
odvodnění komunikace v horní části Hrzína, o rozloze 570 m2
-zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy BES na tyto práce za cenu 599 877,- Kč
(Hlasování 7 pro)

b) Rekonstrukce místní komunikace u Družstva
- dojde k opravě povrchu a nivelity poškozené části komunikace mezi areálem 1.
Zemědělské, a.s. a silnicí II. třídy
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy BES na tyto práce za cenu 157 324,- Kč
(Hlasování 7 pro)

- v souvislosti s touto akcí budou opraveny výtluky na místních komunikacích za
nabídkovou cenu 33 220,- Kč
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4.

Různé

a) Křižovatka u obchodu
- na základě vypracované projektové dokumentace bylo požádáno o stavební
povolení, akce bude realizována dle potřebnosti a finančních možností obce
v příštím roce
b) Výběrové řízení na systém odpadového hospodářství
- zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele systému
odpadového hospodářství a pověřuje starostu k podpisu smlouvy s vítěznou firmou Compag Votice, s.r.o. (Hlasování 7 pro)
- zastupitelstvo obce schvaluje výpověď stávající smlouvy na systém svozu a likvidace
odpadu s firmou Compag Votice , s.r.o., s výpovědní lhůtou do 31.3.2021 (Hlasování 7
pro)

c) Nákup komunálního traktůrku na mulčování trávy
- zastupitelstvo obce pověřuje starostu a zastupitele Christophera Robertsona přípravou
nabídek pro nákup drobné komunální techniky - mulčovače
d) Nákup stavební buňky
- zastupitelstvo obce schvaluje nákup stavební buňky v hodnotě 50 000,- Kč
- buňka bude postavena do volného prostoru u hasičárny a bude sloužit pro potřeby
ratměřických spolků (Hlasování 7 pro)

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 12.10. 2020 od 19 hod.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 21.9.2020 (20/7)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 5/2020
2. vydání záměru o pronájmu pozemku parc. č. 1214/29 v k.ú. Ratměřice – osada
Skrýšov, o rozloze 1629 m2 za cenu 3000,- Kč/1 ha/1 rok
3. nabídku firmy BES na akci Rekonstrukce místní komunikace v Hrzíně za cenu
599 877,- Kč
4. nabídku firmy BES na akci Rekonstrukce místní komunikace u Družstva za cenu
157 324,- Kč
5. výsledek výběrového řízení na dodavatele systému odpadového hospodářství –
firma Compag Votice, s.r.o.
6. výpověď stávající smlouvy na systém svozu a likvidace odpadu s firmou Compag
Votice , s.r.o., s výpovědní lhůtou do 31.3.2021
7. nákup stavební buňky v hodnotě 50 000,- Kč
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. dílčí přezkoumání obce, které se uskutečnilo dne 17.9.2020
2. zprávu finančního výboru o kontrole pokladny, kontrole čerpání rozpočtu a o
kontrole pohledávek obce za období od 1.1.2020 do 31.8. 2020 – nebyly zjištěny
nedostatky
3. zprávu finančního výboru o kontrole MŠ Ratměřice za období od 1.1.2020 do
31.8.2020 – nebyly zjištěny nedostatky
4. zprávu kontrolního výboru za období 1.1 – 30.6.2020

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Christopher Robertson

Viktor Liška
starosta obce

Radek Bareš
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