Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 1. 12. 2008
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Pavla Nádvorníková, František Voříšek
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
Rozpočtové opatření č. 6/2008
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2008, tedy navýšení na straně
příjmů o přijaté částky v oblasti daňových příjmů a za prodej stavební parcely na
částku 4 700 000 Kč a na straně výdajů na 4 686 000 Kč ( Hlasování 9 pro)
Hospodaření s obecním majetkem
a) obecní dům č. 110 – byl vyhlášen záměr o prodeji a nabídka zveřejněna v inzertních
novinách
- během prosince proběhne schůzka zastupitelů obce s kontrolou domu a poté bude
prodej nabídnut realitním kancelářím
b) stavební pozemek parc.č. 486/47 – prodej bude zveřejněn na internetu a v inzertních
novinách
c) obecní lesy – byly zasázeny lesní pozemky parc.č. 294 a 295 nad Hrzínem
- zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o provedení práce s J. Brožem ml. na vyčištění
a zasázení lesního pozemku parc.č. 278 v k.ú. Hrzín ( Hlasování 9 pro)
Plán práce a zasedání ZO
- zastupitelstvo schvaluje plán zasedání ZO na rok 2009 a plán práce kontrolní a
finanční komise na rok 2009 ( Hlasování 9 pro)
Inventarizace majetku
- zastupitelstvo obce pověřuje inventarizační komisi ( předseda T. Grňa, členové P.
Nádvorníková, J. Čabanová, M. Vrbová) provedením inventarizace obecního majetku
k 31. 12. 2008
- zároveň pověřuje finanční komisi provedením kontroly hospodaření MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje ponechat MŠ Ratměřice případný přebytek
hospodaření za rok 2008 ( Hlasování 9 pro)
- zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení účetní hodnoty na projekt Zasíťování
pozemku 486/1 na účty 04200 a 04230 ( Hlasování 9 pro)
Návrh rozpočtu obce na rok 2009
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu na rok 2009 ve výši 6 100 000 Kč na
straně příjmů a 3 600 000 Kč na straně výdajů – přebytek je dán předpokládaným
prodejem obecního domu ( Hlasování 9 pro) – rozpočet je součástí tohoto zápisu a bude
schvalován na mimořádném zasedání ZO 22. 12. 2006
Příspěvky z rozpočtu v roce 2009
a) Dohoda o úhradě neinvestičních výdajů na žáka ZŠ Jankov – příspěvek je
stanoven ve výši 6 870 Kč na žáka, tj. celkově pro obec Ratměřice 103 050 Kč
b) Příspěvek Ochraně fauny Votice – 1 000 Kč na činnost záchranné stanice
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7.

8.

9.

c) Přípěvek Římskokatolické farnosti Votice – 50 000 Kč na spoluúčast
předpokládané dotace na opravu kostela sv. Havla ( celkové náklady 2 000 000
Kč, z toho spoluúčast farnosti 200 000 Kč)
d) Příspěvek Mikroreginu Džbány – 11 475 Kč ( 45 Kč na 1 obyvatele obce)
- zastupitelstvo obce schvaluje uvedené příspěvky ( Hlasování 8 pro, nepřítomen J. Horák)
Fotovoltaické elektrárny
- zastupitelstvo obce přistupuje k vyhlášení ankety o výstavbě fotovoltaických (
slunečních) elektráren ve správním území obce – anketa je určena pro občany
Ratměřic starší 18- ti let a majitele zdejších nemovitostí a bude doručena do schránek
nemovitostí
- anketní lístky se budou odevzdávat do 20. 12. 2008 do vyhrazených boxů ve vstupu
do OÚ Ratměřice, v hospodě U Nás a v obchodě
- výsledek hlasování občanů bude závazný pro rozhodování zastupitelstva obce při
nadpolovičním navrácení anketních lístků
- obec dále zorganizuje exkurzi do fotovoltaické elektrárny v Břežanech u Lešanzájemci se mohou hlásit do 9. 12. 2008 v budově OÚ Ratměřice
Akce Plánu rozvoje obce
A. Realizované akce
a) Výsadba aleje ze Skrýšova do Ratměřic – výsadbu provedl ČSOP Vlašim na základě
dotace Ministerstva životního prostředí, bylo zasazeno73 ks jeřábů, 65 ks hrušní a 64
ks jabloní
b) Zázemí pro sport a setkávání dětí – byla zhotovena umělá plocha na míčové hry a
upraven přístřešek pro umístění desky na basketbal
B. Připravované akce
c) Zázemí pro činnost a prezentaci historie SDH Ratměřice
- zastupitelstvo schvaluje projektovou dokumentaci ing.arch. Smejkala ( v prováděcí
dokumentaci bude umístěna příčka dělící spolkovou místnost od expozice podle
domluvy s výborem SDH) a podání žádosti o dotaci do Programu Leader Posázaví
o.p.s. ( Hlasování 8 pro, nepřítomen J. Horák)
d) Oprava místních komunikací – zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti na dotaci
z Ministerstva místního rozvoje na opravu místní komunikace parc.č. 1340 kolem
obory ( Hlasování 7 pro, 1 proti, nepřítomen J. Horák)
Různé
a) Mikroregion Džbány - Návrh rozpočtu na rok 2009 a rozpočtový výhled 2010 - 2012
– zastupitelstvo obce schvaluje ( Hlasování 8 pro, nepřítomen J. Horák)
b) Smlouva užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému Fenix ( program pro vedení
účetnictví) - zastupitelstvo schvaluje Smlouvu ( Hlasování 8 pro, nepřítomen J. Horák)
c) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu telekomunikační přípojky na
parc.č. 1376, Skrýšov ( žadatel manž. Stejskalovi, Skrýšov 8)
- zastupitelstvo schvaluje Smlouvu ( Hlasování 8 pro, nepřítomen J. Horák)
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10. Brigádnická činnost
a) hřbitov – pokácení túje a úklid kolem hřbitova provedou členové zastupitelstva a
dobrovolníci na začátku roku 2009 (kácení je nevhodné a době adventu)
b) úvoz za parky směrem k Žákovu – vykácení křovin a náletů provede MS Opatov a
poté bude rozhrnuta po cestě navážka
- obecní úřad vydává zákaz navážení stavební suti a jiných odpadů do této lokality
c) Bazéna – vypuštění a vyčištění provedou členové SDH Ratměřice, tak aby mohli
nádrž použít k pořádání rybích hodů v roce 2009
11. Společnost
7. 12. od 14:30 hod Adventní setkání v sále hospody U Nás
24. 12. od 16:00 hod Štředrovečerní čtení a zpěvy v kostele sv. Havla
Významná jubilea: 13. 12. pí. R. Petranová ( blahopřání)
20. 12. p. L. Černý
22. 12. p. J. Jelínek

Mimořádné zasedání ZO se bude konat v pondělí 22. 12. 2008 od 18 hodin.
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 5. 1. 2009 od 18
hodin.

3. 12. 2008
-3-

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 1. 12. 2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 1. 12. 2008 ( č. 13/08)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 6/2008
b) plán zasedání ZO na rok 2009 a plán práce kontrolní a finanční komise na rok 2009
c) ponechat MŠ Ratměřice případný přebytek hospodaření za rok 2008
d) Dohodu o provedení práce s J. Brožem ml. na vyčištění a zasázení lesního pozemku
parc.č. 278 v k.ú. Hrzín
e) rozdělení účetní hodnoty na projekt Zasíťování pozemku 486/1 na účty 04200 a
04230
f) projektovou dokumentaci na akci Zázemí pro činnost a prezentaci historie SDH
Ratměřice
g) návrh rozpočtu na rok 2009
h) Dohoda o úhradě neinvestičních výdajů na žáka ZŠ Jankov
i) příspěvek Ochraně fauny Votice
j) přípěvek Římskokatolické farnosti Votice
k) příspěvek Mikroreginu Džbány
l) návrh rozpočtu na rok 2009 a rozpočtový výhled 2010 – 2012 Mikroregionu Džbány
m) Smlouvu užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému Fenix
n) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu
telekomunikační přípojky na parc.č. 1376, Skrýšov
o) podání žádosti na dotaci z Ministerstva místního rozvoje na opravu místní
komunikace parc.č. 1340

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavla Nádvorníková
František Voříšek
Viktor Liška
starosta obce
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