Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 9. 6. 2008
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, 1 host
Omluven: Jaroslav Váňa
Určení zapisovatele: Tomáš Grňa
Určení ověřovatelů zápisu: Vladimíra Černá, Daniel Vepřek
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.
Zahájení
2.
Závěrečný účet obce
- zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2007 bez výhrad
( Hlasování 8 pro)

3.
4.

5.

6.

Mikroregion Džbány, Kraj blanických rytířů
- zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet MD za rok 2007 bez výhrad a strategii
Kraje blanických rytířů ( Hlasování 8 pro)
Hospodaření obce
- zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č.3/2008 o navýšení rozpočtu na straně
příjmů i výdajů o 758 000 Kč – tj. o částku, kterou obec v letošních roce zatím získala
v dotačních řízeních ( Hlasování 8 pro)
- zastupitelstvo obce schvaluje zrušení pohledávky J. Maťhy, Hrzín 13 za svoz TKO
za rok 2008 ( důvodem je neobydlenost domu) a neschvaluje zrušení pohledávky Jar.
Brabce, Ratměřice 30 za svoz TKO za rok 2007 ( Hlasování 8 pro)
- zastupitelstvo obce bere na vědomí, že došlo k odcizení finanční hotovosti
z pokladny obce a MŠ
- obec zpracovává nabídky na připojištění obecního majetku proti krádeži
Prodej nových obecních stavebních parcel
- zastupitelstvo rozhodlo o výběru zájemců na koupi stavebních parcel a schválilo
prodej pozemku parc.č. 486/46 o výměře 1024 m2 Janu Kropáčkovi a Daně Starcové,
pozemku parc.č. 486/47 o výměře 1032 m2 Štěpánu Luťanskému, pozemku parc.č.
486/48 o výměře 1101 m2 Lucii a Ivanu Kolbekovým a pozemku parc.č. 486/49 o
výměře 1035 m2 Davidu Lupačovi za cenu 420 Kč/ m2 ( Hlasování 7 pro, 1 se zdržel)
Akce rozvoje obce

a) Přečerpávací stanice a tlaková kanalizace
- po geometrickém zaměření a vyjádření vlastníků sítí nebyla schválena trasa tlakové
kanalizace za obecním úřadem, projektovat se tedy bude druhá varianta – vedení
kanalizace pod silnicí II.třídy od domu p. J. Brabce ke koloniálu
- na celý projekt začínáme připravovat žádost do podzimních případně jarních kol
grantových schémat ministerstva zemědělství a Středočeského kraje
- zastupitelstvo obce schvaluje podpis smlouvy s firmou Fiala – projekty na vytvoření
dokumentace pro stavební povolení ( Hlasování 7 pro, 1 se zdržel)

b) Bezpečnost a zpřístupnění dopravy
- obec vyhlašuje výběr dodavatele na dostavbu chodníků pro pěší a přechodů pro
chodce, po shromáždění nabídek rozhodne o zhotoviteli na příštím zasedáni ZO
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d) Rekonstrukce vedení nízkého napětí
1. Hrzín – akce bude zahájena 19. 6., zhotovitel firma Elmoz, a.s., obec při této akci
vymění dvě světla veřejného osvětlení
2. Ratměřice – akce bude realizována v červenci 2008, zhotovitel firma Kadlec -Votice,
během června dojde k upřesnění vypínání el. proudu, rozplánování práce a zásahu do
veřejného osvětlení obce

d) Střecha kabin TJ
- obec získala nabídky na pokrytí střechy deskami Onduline, očekáváme ještě cenovou
nabídku na systém plechové krytiny Plannja, poté dojde k výběru a zahájení prací

e) Zázemí pro sport a setkávání dětí
- obec obdržela dotaci MMR ve výši 50 000 Kč na vybudování zázemí v areálu TJ –
předpokládáme položení umělé plochy a koše na basketbal, zakoupení posilovacího
stroje, pomůcek na cvičení aerobiku a potřebné úpravy přístřešku a kabin

f) Oprava komunikace parc. č. 663/15
- obec obdržela dotaci MMR ve výši 256 000 Kč na opravu místní komunikace od
Rezkových k Váňovým ml., realizace se plánuje na přelom července a srpna, do té
doby je třeba dořešit s vlastníky přilehlých pozemků vjezdy na parcely a zakončení
nového asfaltového povrchu
- zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s firmou Kosta Příbram ( Hlasování 8 pro)

g) Obecní mobiliář

5.

- na základě dotace získané prostřednictvím Mikroregionu Džbány připravujeme
výměnu části obecního mobiliáře – realizaci provede D. Vepřek ( Hlasování 7 pro)
Předpoklad akce: úřední tabule 3x Ratměřice, 1x Hrzín, 1x Skrýšov, 2x plakátovací
plocha, kostelní tabulka, výměna prken laviček v obci, odpadkové koše
Mateřská škola
- ředitelka MŠ A. Benáková zastupitelům zhodnotila školní rok 2007/8, v současnosti
je přihlášeno 18 dětí a pro příští školní rok 16 dětí
- během prázdninových měsíců bude MŠ uzavřena
- zastupitelstvo obce schvaluje přeřazení stolního počítače s tiskárnou do evidence MŠ
( Hlasování 8 pro)

5.

Různé
a) Nabídka ČEZ, Obnovitelné zdroje na výstavbu větrných elektráren
- jednání byla zastavena díky stanovisku ČEZ, Distribuce – místní síť vysokého napětí
nemá v tuto chvíli volnou kapacitu pro další výrobu elektřiny
b) Žádost Domova seniorů Jankov o finanční příspěvek - zastupitelstvo obce schvaluje
příspěvek ve výši 1000 Kč na aktivizační činnosti klientů ( Hlasování 8 pro)
c) Žádost ZŠ Jankov o finanční příspěvek - zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši
500 Kč na letní tábor žáků ZŠ Jankov ( Hlasování 8 pro)
d) Žádost Hasičského záchranného sboru Benešov o finanční příspěvek - zastupitelstvo obce
schvaluje příspěvek ve výši 300 Kč na činnost HZS Benešov ( Hlasování 8 pro)
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6.

e) Žádost paní Milatové, Skrýšov o pokácení stromů
- zastupitelstvo pověřuje D. Vepřeka místním šetřením a navržením řešení
f) Rozbitá silnice Opatovem
- zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním s revírníkem F. Neradem o opravě
komunikace
Jubilea:
1. 7. M. Otradovcová
Kultura:
19. 7. Zahajovací vernisáž Galerie na plotě
24. 6. v 9 hodin obec navštíví hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 4. 8. 2008 od 19 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 9. 6. 2008 ( č. 07/08)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Závěrečnou zprávu obce Ratměřice za rok 2007 bez výhrad
b) Závěrečnou zprávu Mikroregionu Džbány za rok 2007 bez výhrad
c) strategii Kraje blanických rytířů
d) Rozpočtové opatření č.3/2008
e) zrušení pohledávky J. Maťhy, Hrzín 13 za svoz TKO za rok 2008
f) prodej pozemků parc.č. 486/46, 486/47, 486/48, 486/49
g) smlouvu s firmou Fiala – projekty na vytvoření dokumentace pro stavební povolení
akce přečerpávací stanice
h) přijetí dotací MMR na akce Zázemí pro sport a setkávání dětí a Oprava místní
komunikace 663/15
ch) smlouvu o dílo s firmou Kosta Příbram na realizaci akce Oprava komunikace
i) smlouvu o dílo s D. Vepřekem na realizaci akce Obecní mobiliář
j) přeřazení stolního počítače s tiskárnou do evidence MŠ Ratměřice
k) finanční příspěvek DS Jankov
l) finanční příspěvek ZŠ Jankov
m) finanční příspěvek HZS Benešov
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
n) zrušení pohledávky Jar. Brabce, Ratměřice 30 za svoz TKO za rok 2007
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Vladimíra Černá
Daniel Vepřek
Viktor Liška
starosta obce
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