Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 3. 11. 2008
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, 1 host
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Josef Horák, Pavel Vosátka
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
Rozpočtový výhled obce 2009 - 2012
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na 2009 - 2012 ( Hlasování 9 pro)
- dokument je k nahlédnutí v budově OÚ a na webových stránkách obce
Plán rozvoje obce
- zastupitelstvo přistupuje k aktualizaci Plánu rozvoje obce na roky 2008 – 2012, cílem
je popsat a naplánovat potřebné projekty na rozvoj obce a připravit se na jejich
realizaci – s plněním a výhledem Plánu budou občané seznámeni na veřejném zasedání
ZO 22. 11. 2008, kde také můžou předkládat své připomínky a návrhy
Výstavba slunečních elektráren
- host zasedání ing. J. Krátký představil společnost Domov EnergoInvest, která má
zájem na katastru naší obce vystavět sluneční elektrárny a zároveň nabídl obci finanční
ohodnocení za umístění těchto staveb, předložil také záměr při úspěšné realizaci
investice ( minimálně 35 ha zastavěné plochy solárními systémy) zakoupit a
provozovat ratměřický zámek jako sociální zařízení
- zastupitelé obce pověřují starostu dalším jednáním s firmou Domov EnergoInvest a
ukládají mu svolání veřejného zasedání ZO 22. 11. 2008 a zároveň sepsání
informativních dopisů ( s údaji o umístění a velikosti solárních panelů) a s hlasovací
anketou pro občany ( Hlasování 7 pro, 2 se zdrželi)
Nové stavební parcely
- obec obdržela Územní rozhodnutí o umístění stavby infrastruktury nových parcel,
přečerpávací stanice a tlakové kanalizace a předkládá žádost o stavební povolení –
zastupitelstvo obce schvaluje projektovou dokumentaci Ratměřice – zasíťování části
pozemku 486/1 zpracovanou firmou ing. Fiala- Projekty ( Hlasování 9 pro)
- zastupitelstvo obce vyhlašuje nový záměr na prodej stavebního pozemku parc.č.
486/47 ( Hlasování 9 pro) – zájemce Š. Luťanský negarantuje koupi parcely
v požadovaném čase a výši
Obecní dům č.p. 110
- jediný zájemce o obecní dům ICSS Odlochovice může realizovat v tuto chvíli pouze
pronájem objektu, případná koupě závisí na rozhodnutí zřizovatele Magistrátu hl.m.
Prahy a vzhledem k nutným úředním schválení je nejistá a časově zdlouhavá
- zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení záměru na prodej obecního domu (
Hlasování 9 pro) a doporučuje jednání s realitními kancelářemi
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7.

Připravované dotační akce
a) Program obnovy venkova – Dostavba a modernizace veřejného osvětlení ( 2. etapa) - --- zastupitelstvo obce schvaluje zadání projektové dokumentace a pí Z. Balánové,
Čerčany ( Hlasování 9 pro)
b) Fond sportu SČK – Vybudování náhradního fotbalového hřiště
- na základě zpracované projektové dokumentace bude zažádáno o finanční dotaci
z Fondu sportu Středočeského kraje – cílem je srovnání terénu a osetí náhradního
hřiště na pozemku směněném s JUDr. Kabešem
c) Program Leader Posázaví a.s. – Zázemí pro činnost a prezentaci historie SDH
Ratměřice
- zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s ing.arch. Smejkalem na vypracování
projektové dokumentace na tuto akci pro získání územního souhlasu a souhlasu
s ohlášením stavby ( Hlasování 9 pro), na základě které bude zažádáno o dotační
příspěvek ve výši 90% nákladů ( termín vypsání grantu: konec listopadu)
d) Fond knihoven – Vybavení dataprojektorem –termín podání do 1. 12. 2008
e) Ohodnocení ze soutěže Vesnice roku 2008 – obec obdržela 40 000 Kč, za které
nainstalovala elektronické zařízení do budovy OÚ a zakoupí zvukovou aparaturu (
mikrofon, zesilovač a koncová bedna) pro společenské akce ratměřických spolků
8. Různé
a) Dopravní značení
– obec zažádala o označení začátku a konce obce Skrýšov na silnici III.třídy u
Skrýšovského dvora a posunutí značky začátek a konec obce Ratměřice o cca 60 m
směrem k Jankovu – místní šetření proběhne 6. 11.
b) Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu mezi
obcí Ratměřice a Asekol a.s
- zastupitelstvo schvaluje Smlouvu ( Hlasování 9 pro)
- sběr elektrozařízení a nebezpečných odpadů proběhne v sobotu 8. 11. 2008
7. Společnost
17. 11. Koncert vážné hudby – T. Stejskal
Významná jubilea: 5. 11. p. Hons (blahopřání)
16. 11. pí. Kotrčová ( blahopřání)
Mimořádné zasedání ZO se bude konat v sobotu 22. 11. 2008 od 16 hodin v sále
hostince U Nás
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 1. 12. 2008 od 18
hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 3. 11. 2008 ( č. 12/08)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočtový výhled obce na 2009 - 2012
b)projektovou dokumentaci Ratměřice – zasíťování části pozemku 486/1
zpracovanou firmou ing. Fiala- Projekty
c) nový záměr na prodej stavebního pozemku parc.č. 486/47
d) prodloužení záměru na prodej obecního domu č.p. 110
e) zadání projektové dokumentace Dostavba a modernizace veřejného osvětlení pí. Z.
Balánové
f) smlouvu o dílo s ing.arch. Smejkalem na vypracování projektové dokumentace na
akci Zázemí pro činnost a prezentaci historie SDH Ratměřice
g) podání žádosti o dotaci z Fondu knihoven SČK
h) Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich
mobilního svozu mezi obcí Ratměřice a Asekol a.s

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Josef Horák
Pavel Vosátka
Viktor Liška
starosta obce
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