Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 6. 10. 2008
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, 1 host
Omluvena: Pavla Nádvorníková
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa , Daniel Vepřek
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.
Zahájení
2.
Zpráva finanční komise
- seznámení s výsledkem dílčího přezkoumání hospodaření Obce odborem kontroly
KÚ SČK– předmětem byla kontrola plnění rozpočtu, vyúčtování finančních vztahů,
hospodaření s majetkem a uzavřených smluv
Výsledek: při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky – zastupitelstvo obce
bere na vědomí
- zastupitelstvo obce schvaluje převzetí 11 uměleckých děl vzniklých při Sochařsko –
malířském sympoziu 2008 do majetku obce v celkové hodnotě 35 000 Kč ( Hlasování 8
pro)

3.

4.

5.

Prodej majetku
a) stavební parcela parc.č. 486/48 - zastupitelstvo schvaluje prodej manželům Neklovým
za cenu 420 Kč/m2 ( Hlasování 8 pro)
b) obecní dům č.p. 110 – zájem ICSS Odlochovice o prodej, nutný souhlas Magistrátu hl.
města Prahy, prozatímní nabídka využití ( do konečné realizace prodeje) formou
pronájmu
Realizované akce
a) Rekonstrukce veřejného osvětlení - po dokončení první fáze ( výměna vedení a lamp) se
do výše dotace uskuteční osazení nových výložníků a lamp nad přechody pro chodce a
bude instalována nová lampa VO u vjezdu na hřiště
b) Stavba přechodů a chodníků – na základě jednání s Dopravním inspektorátem byla
stanovena místní úprava provozu, tj. osazení dvou značek „Pozor, přechod pro
chodce „ na retroreflexivním žlutozeleném podkladu
c) Zázemí pro sport a setkávání dětí – do konce října bude položen umělý povrch na
basketbal a na přístřešku osazena deska s košem
Výhled akcí na rok 2009
Příprava žádostí o dotace - podání podzim 2008:
a) Program obnovy venkova – Dostavba a modernizace veřejného osvětlení ( 2. etapa)–
cílem je vybudovat VO k zastávce u Podhoráku ( do letošní akce se pro finanční
náročnost nevešlo) a lamp VO v nové zástavbě
b) Fond sportu SČK – Vybudování náhradního fotbalového hřiště – TJ Svoboda
dlouhodobě plánuje úpravu ( srovnání a zvětšení) stávajícího hřiště
- v 1. fázi bude využit nově získaný pozemek pro stavbu hřiště náhradního ( nejdříve
bude zpracována dokumentace na změnu využití území) tak, aby bylo kde hrát
v případě rekonstrukce hlavního hřiště
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c) Fond kultury SČK – Sochařsko – malířské sympozium 2009
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o uvedené dotace Středočeského kraje
( Hlasování 8 pro)
Další plánované akce pro rok 2009 a následující:

6.

d) Oprava kaple v Hrzíně – komplexní oprava a přivedení elektrické energie do kaple
( vyzvánění) – obec zadává nabídky na zpracování projektové dokumentace na tuto
akci
e) Výstavba hasičské spolkové místnosti –zázemí pro SDH Ratměřice vznikne přepažením
horní místnosti v hasičárně, součástí akce může být vytvoření prostoru pro vystavení
historické koňské stříkačky za prosklenými vraty směrem do návsi
- je třeba zvážit, jestli bude akce realizována vcelku ( Program Leader) jako velký
projekt, nebo po částech z vlastních financí a dobrovolnou prací členů SDH – do
příštího zasedání připraví starosta podklady pro možné čerpání dotací
f) Oprava komunikací – silnice k Hrzínu, Skrýšov ( dotace Ministerstva místního
rozvoje)
g) Bezpečnost a zpřístupnění dopravy v obci ( 2. etapa) – propojení přechodů pěší stezkou (
vyznačená pouze vodorovným značením) – nový asfalt za úřadem, upravený výjezd
pro hasičské auto a stanoviště kontejnerů - nová autobusová zastávka a čekárna (
Fond dopravně bezpečnostních opatření na silnicích SČK)
Různé
a) Žádost ing. Urbanové o připojení druhého odběrného místa vody
– zastupitelstvo obce schvaluje ( Hlasování 8 pro)
b) Partnerská smlouva mezi Římskokatolickou farností Votice a Obcí Ratměřice
- smlouva je součástí projektu Obnova kostela sv. Havla, na kterou je žádáno o
finance z Programu rozvoje venkova, předpokladem je otevření kostela návštěvníkům
v období od 1. 5. do 30. 9. od 10 do 18 hodin – obec se zavazuje k určení
zodpovědné osoby za provoz otevírání, ke spolupráci na celém projektu po dobu 5 let
a zviditelňování kostela jako turistického cíle
- zastupitelstvo schvaluje Partnerskou smlouvu ( Hlasování 5 pro, 3 se zdrželi)
c) Sluneční elektrárny
- obec s nabídkou výstavby sluneční elektrárny oslovila firma Domov EnergoInvest
s.r.o., podmínkou je minimální plocha 10-ti hektarů ( nemusí být v celku), na které by
panely stály, ziskem pro obec by byl roční nájem i odváděné daně nově založené s.r.o
- schůzky se zástupci firmy se zúčastní V. Liška, T. Grňa a D. Vepřek, aby zjistili
přesné podmínky nabídky a budou informovat zastupitelstvo obce
d) Žádost obce na JUDr. Kabeše o prodej rybníku Jordánek
– žádost odůvodňujeme kritickým stavem rybníku a nutností jeho uvedení do pořádku
( odbahnění, úprava břehů, vytvoření zábran proti dalšímu znečišťování)
e) Žádost o vyjádření k udělení licence pro autobusové spoje – Středočeský kraj přistoupí v 1.
polovině roku 2009 k vytvoření Integrovaného dopravního systému na Voticku, tzn.
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zónového placení jízdného – obec může předkládat návrhy na změny jízdních řádů,
posuny či posílení autobusových linek – případné podněty shromažďujeme na OÚ
f) Změna územního plánu obce Zvěstiv – nová plocha pro občanskou vybavenost
- zastupitelstvo obce nemá námitek
g) Zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany v OÜ a MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku firmy BEZPO Benešov s.r.o. pro její
finanční náročnost ( Hlasování 8 pro) a pověřuje starostu získáním dalších nabídek
7. Společnost
1. 10. Lampiónový průvod
Významná jubilea: 9. 10. pí. Brožová
17. 10. p. Hrbek
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 3. 11. 2008 od 18 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 6. 10. 2008 ( č. 11/08)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) prodej stavební parcely parc.č.486/49
b) převzetí uměleckých děl do majetku obce
c) připojení ing. Urbanové na vodovodní řad obce
d) zadání projektové dokumentace Změna využití území ve sportovním areálu
ing.Arch. Jiřímu Stejskalovi
e) Partnerskou smlouvu mezi Obcí Ratměřice a Římskokatolickou farností Votice
f) podání žádostí o dotace z POV, Fondu sportu a Fondu kultury SČK
Zastupitelstvo obce schvaluje:
g) nabídku firmy BEZPO s.r.o.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
h) zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Tomáš Grňa
Daniel Vepřek
Viktor Liška
starosta obce
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