Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 1. 9. 2008
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Omluvena: Vladimíra Černá
Určení zapisovatele: Tomáš Grňa
Určení ověřovatelů zápisu: Pavla Nádvorníková, František Voříšek
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.
Zahájení
2.
Zpráva kontrolní komise
- kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce, uzavřených kupních smluv, smluv o
dílo, uzavřených pracovních poměrů a dohod o provedení práce a vnitřních směrnic
obce – zastupitelstvo obce schvaluje zápis z jednání KK ( Hlasování 8 pro)
3.
Zpráva finanční komise a čerpání rozpočtu
kontrola pokladny – nezjištěny žádné nedostatky
kontrola pohledávek obce – obec eviduje pohledávky za místní poplatek ze systém
sběru a odvozu komunálního odpadu a z platby vodného a stočného – dlužníci budou
informováni dopisem starosty obce
– zastupitelstvo obce schvaluje zápis z jednání FK ( Hlasování 8 pro)
Rozpočtové opatření č. 5 – jedná se o navýšení rozpočtu na straně příjmů i výdajů o
462 000 Kč ( tj. částku, za kterou byla prodána stavební parcela) – ve výdajové části
budou finance určeny na dofinancování dotačních titulů a zasíťování nových
stavebních parcel
– zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ( Hlasování 8 pro)
4.
Realizované akce
a) Rekonstrukce veřejného osvětlení - bylo provedeno natažení nového izolovaného kabelu
VO, výměna starých lamp a instalována nová lampa u Čabounů, zároveň byl spuštěn
nový zapínací bod pro okruh VO u hřbitova a do kašny přivedeno vedení z kostela
- 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 – stavba dokončena k 30. 8., v rámci akce byl předlážděn
chodník kolem krámu, je nutné dořešit osvětlení přechodů a osadit ve směru od
Jankova upozorňující značku na přechod u zrcadla – nutné jednání s Dopravním
inspektorátem Benešov
c) Elektronické zabezpečení budovy OÚ a MŠ – byl nainstalován alarm s hlásičem na
vybrané telefonní přístroje
d) Sochařsko – malířské sympozium – bylo zakončeno vernisáží 30. 8. , na sympoziu
vzniklo 12 uměleckých objektů, které budou instalovány na veřejných prostranstvích
obce a v budově OÚ
5. Připravované akce
a) Zázemí pro sport a setkávání dětí – začaly práce na vybudování plochy pro
streebasketball v areálu TJ Svoboda, výsledkem bude hřiště 7 x 5 m s umělým
povrchem, druhou částí projektu je vybavení klubovny posilovacím strojem
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6.

7.

b) Bezpečnost a zpřístupnění dopravy v Ratměřicích II. etapa – projektant T. Stejskal předložil
návrh řešení pěší stezky mezi přechody pro pěší, 2. etapa dále předpokládá
dobudování rampy z chodníku u zrcadla, vyasfaltování komunikace za OÚ a umístění
nové autobusové čekárny
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh řešení 2.etapy projektu ( Hlasování 8 pro)
c) Oprava střechy kabin TJ – zastupitelstvo obce schvaluje, že pokládku nové krytiny
provede firma J. Vender ( Hlasování 8 pro)
d) Obnova aleje podél místní komunikace Ratměřice – Skrýšov
- na základě získané dotace z programu Péče o krajinu MŽP akci v říjnu provede
ČSOP Vlašim
e) Mobiliář obce – do konce října budou instalovány nové vývěsní tabule v Ratměřicích
( tři budou na budově OÚ a jedna na požadovaném místě mezi hospodou a krámem),
Hrzíně a Skrýšově, 4 keramické odpadkové koše pro střed obce a opraveny obecní
lavičky, zodpovídá D. Vepřek
Různé
a) Mateřská škola Ratměřice – zastupitelstvo obce schvaluje Výroční zprávu MŠ za školní
rok 2007/8 a bere na věmí zahájení provozu ve školním roce 2008/9 ( Hlasování 8 pro)
b) Obecní dům č.p. 110- zastupitelstvo obce schvaluje Záměr o prodeji obecní domu č.p.
110 se zahradou parc. č. 486/20 ( Hlasování 8 pro) – nabídky jsou shromažďovány do
31. 10. 2008- zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s J.
Rybáčkem do 31. 12. 2008 ( Hlasování 8 pro)
c) Žádost o odstranění vývěsních tabulí na budově bývalého koloniálu
- zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním s majitelkou domu č.p. 64 o
odstranění reklamních tabulí, které zasahují do chodníku pro pěší
d) Oprava cest - probíhají jednání s CeeWood a.s. o opravě cesty od Hartman
k Habrovce a se Státními lesy a.s. o opravě poničené asfatky do Hrzína, zároveň bude
ve spolupráci s SÚS Benešov vyřešeno odvodnění vjezdu na polní cestu od „ Topolu“
k Žákovu
e) Výsadba v obecních lesích
- zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o provedení práce s J. Brožem ml. na vyčištění
určených lesních ploch a zasázení nových stromků ( Hlasování 8 pro)
f) Směna pozemků nad hřištěm a za Remízkem s JUDr. Kabešem
- zastupitelstvo obce schvaluje směnnou smlouvu s JUDr. Kabešem ( Hlasování 8 pro)
f) Návrhy na akce v roce 2009
- komplexní oprava kaple v Hrzíně
- oprava hasičských zbrojnicí ve Skrýšově a Hrzíně
- další návrhy budou zpracovány na příštím zasedání ZO do Plánu akcí na rok 2009
Společnost
28. 9. Vítání občánků v budově OÚ

Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 6. 10. 2008 od 19 hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 1. 9. 2008 ( č. 10/08)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) zápis z jednání kontrolního výboru ZO
b) zápis z jednání finančního výboru ZO
c) Rozpočtové opatření č.5/2008
d) návrh řešení 2.etapy projektu Bezpečnost a zpřístupnění dopravy v Ratměřicích
e) smlouvu o dílo s J. Venderou na pokrytí střechy kabin TJ
f) Výroční zprávu MŠ Ratměřice
g) Záměr o prodeji obecní domu č.p. 110 se zahradou parc. č. 486/20
h) Dohodu o provedení práce s J. Brožem ml. na vyčištění určených lesních ploch a
zasázení nových stromků
i) prodloužení nájemní smlouvy s J. Rybáčkem do 31. 12. 2008
j) směnnou smlouvu s JUDr. Kabešem

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavla Nádvorníková
František Voříšek

Viktor Liška
starosta obce
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