Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 8. 2. 2021
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluveni: K. Procházková, Zdeněk Rezek, hosté 0
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Alice Černá, Jiří Pěkný

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 30. 12. 2020
a) Zpráva finančního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole pokladny
k 31. 12. 2020, kontrole čerpání rozpočtu za rok 2020 a kontrole pohledávek obce za
rok 2020 - nebyly zjištěny nedostatky
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru o hospodaření MŠ
v roce 2020
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finanční komise o provedení inventarizace
majetku za rok 2020
b) Zpráva kontrolního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru za období červenec –
prosinec 2020. Nebyly zjištěny nedostatky.
c) Čerpání rozpočtu obce v roce 2020
Příjmy: 8 472 195,- Kč (z toho rozpočtové určení daní 4 247 477,- Kč)
Výdaje: 6 595 846,- Kč
d) Rozpočtové opatření č. 1/2021
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021 (upravuje položky na
straně příjmů i výdajů) (Hlasování 6 pro)
e) Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na období 2022-2024
- zastupitelstvo obce schvaluje Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na
období 2022-2024 (Hlasování 6 pro)
f) Záměr o pronájem obecního bytu, Ratměřice 69
- zastupitelstvo obce schvaluje vydání záměru o pronájem obecního bytu v čp. 69,
Ratměřice o rozloze 37,6 m2, za cenu 50,- Kč/1m2, od 1.4. 2021 (Hlasování 6 pro)
g) Směrnice č. 1/2021 o zadávání zakázek malého rozsahu
- zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2021 o zadávání zakázek malého rozsahu
(Hlasování 6 pro)

h) Žádost o příspěvek z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2021 – Ochrana fauny,
o.p.s.
-zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti Ochrana fauny ČR o.p.s. poskytnutí
neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2021 ve výši 1 000,- Kč a
zároveň schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního
příspěvku z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2021 s OHRANA FAUNY ČR, o.p.s.
(Hlasování 6 pro)
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h) Žádost o příspěvek z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2021 – Hospic Dobrého
pastýře , Čerčany
-zastupitelstvo obce neschvaluje na základě žádosti Hospice Dobrého pastýře, Čerčany
poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2021 (Hlasování
6 proti)

3.

Projekty plánu rozvoje obce

4.

Různé

a) Rekonstrukce kabin
- zastupitelstvo obce na základě cenového marktingu schvaluje výběr dodavatele
nábytku a vybavení klubovny TJ Ratměřice firmu DT EXPERT za nabídkovou cenu
206 462,- Kč vč. DPH (Hlasování 6 pro)
a) Vybavení kostela sv. Havla lavicemi
- zastupitelstvo obce schvaluje výrobu 5 ks dřevěných lavic do kostela sv. na základě
nabídky Truhlářství Získal, Děkanovice za cenu 45 380,- Kč (Hlasování 6 pro)
b) Vodní hospodářství v roce 2020
Příjmy: 454 384 ,- Kč,
Výdaje: 423 661,- Kč
c) Odpadové hospodářství v roce 2020
Příjmy: 190 201,- Kč (poplatky od občanů, příspěvek za třídění odpadů)
Výdaje: 402 573,- Kč (platby za komunální, tříděný, velkoobjemový a nebezpečný
odpad)
- 1.4. bude zaveden systém evidence výsypů a vážení odpadu, od 1.1.2022 bude změna
systému vybírání místních poplatků v odpadovém hospodaření, předpokládáme
platbu pro občany za skutečně vyvezený objem odpadu, aby se minimalizovala velká
spoluúčast obce na financování likvidace odpadů
d) Ukončení mandátu zastupitele Christophera Robertsona
-zastupitelstvo obce bere na vědomí zánik mandátu zastupitele obce Ratměřice
Christophera Robertsona od 1.1.2021 z důvodu ztráty volitelnosti
e) Nákup komunálního traktoru pro údržbu veřejné zeleně
– zastupitelstvo obce schvaluje nákup traktůrku značky TYM T 255 v ceně 230 000,Kč od firmy GREGOR, Tábor (Hlasování 6 pro)
f) Ukončení provozu prodejny potravin v obecním obchodě
-28. 2. 2021 bude ukončen nájemní vztah ze strany pronajímatelky P. Nádvorníkové na
provoz prodejny v obecním obchodě,
P. Nádvorníková přesouvá své podnikatelské aktivity do prostoru své nemovitosti, kde
provozuje hospodu
-obec hledá způsob nového využití prostor obchodu, předpokládá přemístění obecní
knihovny, nově zřízení výdejního místa internetového obchodu s potravinami scuk.cz,
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a zázemí pro spolkové a individuální podnikatelské aktivity a služby typu kadeřník,
masér…
g) Obnova severní části zámecké zdi
- zastupitelstvo obce vydává souhlas s provedením stavebních úprav ohradní zdi na
severní straně zámeckého parku na pozemcích parc. č. 2/1 a 1304 v katastrálním území
Ratměřice, obec Ratměřice, v úseku od brány západním směrem až k začátku novodobé
zdi z žulových bloků v celkové délce 85 m, v rozsahu dle předložené dokumentace pro
akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY KAMENNÉ SEVERNÍ ZDI, ZÁMEK RATMĚŘICE,
OKR.BENEŠOV, parc. č. 2/1, 1304 k. ú. Ratměřice, zhotovitel AXDE ATELIER s. r.
o., Ing. arch. Tomáš Vychodil (Hlasování 6 pro)

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat ve v pondělí 8. 3. 2021 od 19 hod.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 8.2.2021 (21/1)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 1/2021
2. Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce na období 2022-2024
3. vydání záměru o pronájem obecního bytu v čp. 69, Ratměřice o rozloze 37,6 m2,
za cenu 50,- Kč/1m2, od 1.4. 2021
4. Směrnici č. 1/2021 o zadávání zakázek malého rozsahu
5. na základě žádosti Ochrana fauny ČR o.p.s. poskytnutí neinvestičního příspěvku
z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2021 ve výši 1 000,- Kč a zároveň schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku
z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2021 s OHRANA FAUNY ČR, o.p.s.
6. na základě cenového marketingu výběr dodavatele nábytku a vybavení klubovny
TJ Ratměřice firmu DT EXPERT za nabídkovou cenu 206 462,- Kč vč. DPH
7. výrobu 5 ks dřevěných lavic do kostela sv. na základě nabídky Truhlářství Získal,
Děkanovice za cenu 45 380,- Kč
8. nákup traktůrku značky TYM T 255 v ceně 230 000,- Kč od firmy GREGOR,
Tábor
9. vydání souhlasu s provedením stavebních úprav ohradní zdi na severní straně
zámeckého parku na pozemcích parc. č. 2/1 a 1304 v katastrálním území
Ratměřice, obec Ratměřice, v úseku od brány západním směrem až k začátku
novodobé zdi z žulových bloků v celkové délce 85 m, v rozsahu dle předložené
dokumentace pro akci: STAVEBNÍ ÚPRAVY KAMENNÉ SEVERNÍ ZDI,
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ZÁMEK RATMĚŘICE, OKR.BENEŠOV, parc. č. 2/1, 1304 k. ú. Ratměřice,
zhotovitel AXDE ATELIER s. r. o., Ing. arch. Tomáš Vychodil
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
10. zprávu finančního výboru o kontrole pokladny k 31. 12. 2020, kontrole čerpání
rozpočtu za rok 2019 a kontrole pohledávek obce za rok 2020
11. zprávu finančního výboru o hospodaření MŠ v roce 2020
12. zprávu finanční komise o provedení inventarizace majetku za rok 2020
13. zprávu kontrolního výboru za období červenec – prosinec 2020.
14. zánik mandátu zastupitele obce Ratměřice Christophera Robertsona od 1.1.2021
z důvodu ztráty volitelnosti
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
15. na základě žádosti Hospice Dobrého pastýře, Čerčany poskytnutí neinvestičního
příspěvku z rozpočtu obce Ratměřice na rok 2021
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Alice Černá

Viktor Liška
starosta obce

Jiří Pěkný
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