Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 5. 1. 2009
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa, Pavel Vosátka
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
Hospodaření s obecním majetkem
a) obecní dům č. 110 – před prodejem domu bude provedena úprava vnitřních omítek a
vybílení – práce nabídnuta členům SDH Ratměřice
b) stavební pozemek parc.č. 486/47 – zahájena spolupráce s realitními kancelářemi o
prodeji parcely
Zpráva finančního výboru a inventarizační komise
a) kontrola pokladny a pohledávek obce k 31. 12. 2008
- pohledávky ve výši 16 172 Kč
b) kontrola čerpání rozpočtu za rok 2008
c) kontrola inventarizace majetku
- bez připomínek FV
Zpráva kontrolního výboru
- kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce, uzavřených smluv a pracovních poměrů
a dohod o provedení práce, bez připomínek KV
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy FV, KV a inventarizační komise
Čerpání rozpočtu v roce 2008
- výsledek hospodaření obce v roce 2008: příjmy- 4 971 362 Kč, výdaje- 4 649 530 Kč
- kapitola Pitná voda a odvádění a čištění odpadních vod: příjmy- 260 978 Kč, výdaje563 909 Kč) ( z toho 272 110 Kč projektová příprava ČOV a přečerpávací stanice
s tlakovou kanalizací)
- kapitola Sběr a svoz komunálních odpadů: příjmy- 113 534 Kč, výdaje- 221 228 Kč
Změna územního plánu – výstavba fotovoltaické elektrárny
- zastupitelstvo obce schvaluje změnu územního plánu obce Ratměřice č. 1 pro
výstavbu fotovoltaické elektrárny o rozloze 25 hektarů ( Hlasování 6 pro, 3 proti)
- bude následovat vytipování vhodných lokalit, vyjednávání podmínek se zadávající
firmou a zadání změny ÚP
Připravované akce
a) Oprava místní komunikace kolem obory
- byla zpracována projektová dokumentace ( rozpočet 1 000 000 Kč) a podána žádost
o dotaci z ministerstva pro místní rozvoj
b) Oprava kaple v Hrzíně
- zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s T. Stejskalem na vypracování
projektové dokumentace ( Hlasování 9 pro)
- zažádáno o připojení kaple na distribuční soustavu ČEZ
- uzávěrka podání grantu Obnova drobných sakrálních staveb MMR 31. 3. 2009
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c) Veřejné osvětlení k zastávce Pod horou
- projektantka Z. Balánová navrhla dle platných norem umístění 7 lamp a dvě varianty
připojení na síť nízkého napětí
1. napojení na stávající rozvod veřejného osvětlení
2. nové připojení ze stávajícího betonového stožáru na pozemku parc.č. 659/7 a
vytvoření nového zapínacího místa
- zastupitelstvo obce doporučuje k dalšímu jednání s ČEZ variantu č.1
d) Zapojení mládeže do komunitního života v obci
- v tomto programu požádáme o dotaci na dotvoření dětského hřišti ve sportovním
areálu – cílem je vybudovat zázemí pro venkovní činnost MŠ Ratměřice tj.
„ domeček“ na uskladnění potřeb, který bude zároveň zázemím a herním prvkem pro
děti
8. Různé
a) Příloha k mandátní smlouvě o odvozu odpadů na rok 2009 s firmou Compag
- pro rok 2009 je navýšena cena za skládkovné na 1214 Kč za tunu směsného odpadu
- nově budou účtovány ceny za likvidaci vytříděných odpadů, a to dle vývoje na trhu
- místní poplatek za svoz komunální odpad zůstává zachován jako v roce 2008, stejně
jako doba a četnost svozů
- zastupitelstvo obce schvaluje Přílohu k mandátní smlouvě ( Hlasování 9 pro)
b) Smlouva o nájmu nebytových prostor a pozemků s TJ Svoboda Ratměřice
- bezúplatná nájemní smlouva sportovního areálu ( pozemek parc.č. 659/6 a stavební
pozemek parc.č.130 s budovou občanské vybavenosti) se sjednává na dobu 20-ti let
- zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s TJ ( Hlasování 9 pro)
c) Nákup notebooku pro potřeby OÚ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku J. Kleisnera na nákup notebooku Toshiba
( Hlasování 9 pro)
d) Příspěvek na provoz MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na celoroční provoz MŠ Ratměřice ve výši
110 000 Kč ( Hlasování 9 pro)
e) Organizační struktura OÚ
- změnami jsou: 1. obec již neuzavírá Dohodu o pracovní činnosti na úklid veřejných
2. navýšení úvazku účetní obce na 5,5 hod
- zastupitelstvo obce bere na vědomí změny organizačního řádu OÚ
9. Společnost
23. 1. Sportovní ples
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 2. 2. 2009 od 18
hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 5. 1. 2009 ( č. 01/09)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) změnu územního plánu obce Ratměřice č. 1
b) smlouvu o dílo s T. Stejskalem na vypracování projektové dokumentace Oprava
kaple v Hrzíně
c) Přílohu k mandátní smlouvě o odvozu odpadů na rok 2009 s firmou Compag
d) Smlouvu o nájmu nebytových prostor a pozemků s TJ Svoboda Ratměřice
e) nabídku J. Kleisnera na nákup notebooku Toshiba
f) příspěvek na celoroční provoz MŠ Ratměřice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
g) zprávy finančního výboru, kontrolního výboru a inventarizační komise
h) změny organizačního řádu OÚ Ratměřice
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Tomáš Grňa
Pavel Vosátka
Viktor Liška
starosta obce

9. 1. 2009
-3-

