Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 4. 8. 2008
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Omluven: Tomáš Grňa
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Pavel Vosátka, Jaroslav Váňa
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.
2.

Zahájení
Zpráva finanční a kontrolní komise
- vzhledem k nepřítomnosti T. Grni budou předloženy na příštím zasedání
( Hlasování 8 pro)

3.
4.

5.

Realizované stavební akce
Oprava místní komunikace – provedla firma Kosta bez připomínek
Aktuální stavební akce
a) Rekonstrukce VO - proběhne od 11. 8. souběžně s rekonstrukcí vedení nízkého
napětí v obci, firma Elektromontáže Votice, výměna vedení VO a zastaralých a
neekonomických lamp, nové lampy u Váňů st. a u hřiště
- opravu vedení NN provede firma Kadlec Votice, vypínání elektrického proudu bude
po etapách a místech a týká se pouze části obce napojené na transformátor u Filipů
b) stavba přechodů a chodníků – provede firma Kubeš Votice od 18. 8. do 1. 9. , při stavbě
bude zúžen provoz na silnici II.třídy do jednoho pruhu
c) Zázemí pro sport a setkávání dětí – spočívá ve vybudování plochy pro streetbasketbal a
vybavení klubovny na hřišti posilovacím strojem
- zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s E. Semerádovou na nákup vybavení a L.
Benákem na zbudování sportovní plochy ( Hlasování 8 pro)
Připravované akce
a) Oprava kostela sv. Havla – probíhají jednání s Národním památkovým úřadem o
umístění mříže uvnitř kostela, tak aby mohl být částečně zpřístupněn, při nedohodě
uvažujeme o zpřístupnění celkovém a hlídání alarmem
- celková částka na rekonstrukci je 2 mil. Kč, prioritu má oprava střechy a omítek, dále
je navrženo vnější odvodnění a svedení dešťových vod do kanalizace v zámeckém
parku
b) Modernizace ČOV – je dokončena projektová dokumentace a po vyjádření
příslušných orgánů budeme žádat o vydání nového rozhodnutí o vypouštění vod a o
stavební povolení na změnu stavby
c) Tlaková kanalizace a přečerpávací stanice – je dokončena projektová dokumentace pro
stavební povolení
- na obě akce budeme žádat o dotační prostředky, předpoklad je po vyřízení všech
úředních náležitostí v roce 2009
- pro potřeby žádosti a k naplnění stavebního zákona je také nutné vytvořit digitální
zaměření kanalizačního řadu v celé obci – bude probíhat na podzim
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- zastupitelstvo obce schvaluje navýšení rozpočtu obce o výdaje na projektové
dokumentace a zaměření ČOV a kanalizace - rozpočtové opatření č. 4/2008
( Hlasování 8 pro)

6.

7.

8.

Pouťové slavnosti a sochařsko – malířské sympozium
- již podruhé proběhnou dvoudenní pouťové slavnosti, program je vyvěšen na
plakátech
- hudbu při procesí a posezení u Lazny obstará dechový soubor p. Včeláka
- v neděli 17. 8. bude také zahájeno sympozium, které bude probíhat 14 dní ve
Skrýšově, je přihlášeno 12 účastníků, vernisáž proběhne v sobotu 30. 8. v sále hospody
- zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s D. Vepřekem na realizaci Sochařsko –
malířského sympozia 2008 ( Hlasování 8 pro)
Obecní dům č.p. 110
- stávajícím nájemníkům končí nájemní smlouva 31. 12. 2008
- začala jednání s ICSS Odlochovice o prodeji domu jeho zřizovateli Magistrátu hl.m.
Prahy a možnosti zřízení domácnosti klientů
- zastupitelstvo obce schvaluje prodej domu a pověřuje starostu dalším jednáním s
ICSS ( Hlasování 8 pro)
Různé
a) Zabezpečení budovy OÚ
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku K. Januše, Olbramovice na zabezpečení
budovy alarmem ( Hlasování 8 pro)
- zastupitelstvo obce pověřuje T. Grňu připojištěním movitého majetku a cenin OÚ
b) Žádost manželů Čechových o pokácení vzrostlé túje na hřbitově
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o odstranění stromu Obcí Ratměřice,
která je majitelem ( Hlasování 8 pro) a doporučuje odstranění i ostatních hřbitovních tújí
- zároveň upozorňuje na zákaz vysazovaní stromů na hřbitově
c) Žádost A. Duchoňové o prominutí místního poplatku za svoz odpadu
- zastupitelstvo obce schvaluje prominutí poplatku za období, kdy není obchod pí.
Duchoňové v provozu ( Hlasování 8 pro)

Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 1. 9. 2008 od 19 hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 4. 8. 2008 ( č. 09/08)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č.4/2008
b) kupní smlouvu na movité věci (posilovací stroj, vybavení na basketbal) s E.
Semerádovou
c) smlouvu o dílo s L. Benákem na vybudování plochy na streetbasketball
d) Smlouvu o dílo s D. Vepřekem na realizaci Sochařsko – malířského sympozia 2008
e) zabezpečení budovy OÚ alarmem firmou K. Januš
f) podání žádosti o pokácení tújí na hřbitově
g) prominutí poplatků za svoz odpadů A. Duchoňové
h) budoucí prodej obecního domu č.p. 110
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavel Vosátka
Jaroslav Váňa

Viktor Liška
starosta obce
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