Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 2. února 2009
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Tomáš Grňa
Určení ověřovatelů zápisu: Vladimíra Černý, Josef Horák
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.
2.

3.

4.

5.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
Hospodaření
a) obecní dům č. 110 a stavební pozemek parc.č. 486/47
– zastupitelstvo schvaluje příspěvek SDH Ratměřice za provedení vybílení a úklidu
v domě č. 110 ( Hlasování 9 pro)
- zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem nevýhradních smluv s realitními
kancelářemi Reality Šafránek a Nemovitosti Tábor a výběrem dalších realitních
kanceláří, které budou nabízet dům č. 110 k prodeji
b) hospodaření MŠ Ratměřice
– zastupitelstvo obce bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření MŠ Ratměřice za
rok 2008, příjmy: 717 130 Kč, výdaje: 712 622
- zastupitelstvo obce schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku na fond
rezerv a odměn ( Hlasování 9 pro)
c) odměňování zastupitelů obce
- zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměn od 1. 3. 2009 podle nových zákonných
předpisů ( Hlasování 9 pro)
Fotovoltaická elektrárna
- 28. 1. proběhla schůzka zástupců investora, majitele zámku a obce – jednání řešila
časovou návaznost prodeje zámku a získání stavebního povolení na stavbu
fotovoltaické elektrárny
- dále probíhá vyhledávání vhodných lokalit pro výstavbu, tak aby nebyly rušivým
elementem v krajině – předpokladem obce jsou 3 uzavřené plochy
Změna územního plánu obce
- v souvislosti s plánovanou změnou ÚP zastupitelstvo zahájilo diskuzi o dalších
možných změnách plánu, zejména o vytvoření dalších ploch pro venkovskou výstavbu
a občanskou vybavenost
- zájemci o změny využití svých pozemků v rámci ÚP mohou předkládat své
požadavky na obecním úřadě
Připravované akce rozvoje obce
a) Oprava kaple v Hrzíně
- zastupitelstvo obce schvaluje předloženou projektovou dokumentaci T. Stejskala na
opravu kaple ( Hlasování 9 pro)
- bude následovat předložení odboru výstavby MěÚ Votice a podání žádosti o dotaci
MMR Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
b) Zázemí pro činnost a prezentaci historie SDH Ratměřice
- 3. 2. obhajoba projektu před hodnotitelskou komisí MAS Posázaví a.s.
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6.

7.

c) Výsadba alejí
- ve spolupráci s ČSOP Vlašim bude opět žádáno o dotaci na výsadbu alejí v katastru
obce programu MŽP Péče o krajinu – pro rok 2009 navrhujeme dosázet okolí místní
komunikace do Sedlečka a to v úseku od lesa Opatov k hranicím katastrálního území
Hrzín ( odbočka na Vlastišov)
- obec podává žádost o pokácení poškozených akátů podél komunikace do Hrzína
d) Zasíťování nových stavebních parcel
- v březnu proběhne výstavba elektrických přípojek ČEZ a.s.
- ostatní sítě budou realizovány do léta 2009 - zastupitelstvo zadává starostovi získání
bližších informací o dotačním programu MMR Podpora výstavby technické
infrastruktury
Kraj blanických rytířů
- 27. 1. Proběhla schůzka partnerů projektu ve Vlašimi
- byla získána dotace pro další rozvoj projektu se zaměřením na turistickou propagaci
Kraje blanických rytířů
- pro naší obec budou v rámci projektu na jaře vytištěny propagační letáky
Různé
a) Koupě rybníku Jordánek
- zastupitelstvo obce schvaluje navrženou cenu za prodej rybníku Jordánek a pověřuje
starostu dalším jednáním o získání rybníčku do majetku obce ( Hlasování 9 pro)
- zároveň navrhuje začít s přípravou žádosti o dotaci na jeho vybagrování a celkovou
úpravu vodního režimu v okolí ( částečná obnova mezí na Tuklatech, celková obnova
břehů…)
- zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s T. Stejskalem na vypracování
projektové dokumentace ( Hlasování 9 pro)
b) Nákup sekačky
- zastupitelé schvalují nákup nové sekačky na údržbu veřejných prostranství obce od
firmy Mountfield ( Hlasování 9 pro)
c) Vodné, stočné
- zastupitelstvo zvažuje navýšení ceny vodného a stočného, důvodem je finanční
propad v zajištění provozu vodárny a ČOV a nutnost oprav řadu
- na příštím jednání zastupitelstva předloží starosta návrh variant navýšení ( stanovení
nájmu za vodoměr, či navýšení poplatku)
d) Kontejner v Hrzíně
- u kontejneru v Hrzíně je nutná komplexní oprava, starosta do příštího jednání zjistí
cenu za opravu a cenu za nákup nového kontejneru
e) Příspěvek Okresnímu sdružení hasičů
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek OSH Benešov ve výši 300 Kč ( Hlasování 9
pro)
f) Webové stránky obce
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- obec zpřístupnila nové webové stránky a přihlásila je do soutěže Zlatý erb 2009,
hlasy můžete posílat z hlavní stránky www.ratmerice.cz
g) Příspěvek na provoz MŠ Ratměřice
9. Společnost
21. 2. Masopustní rej
28. 2. Valná hromada TJ Svoboda Ratměřice
Jubilea – blahopřání obdrží jubilanti:
5. 2. p. K. Nikrmajer, Ratměřice
25. 2. pí Růžena Mašková, Hrzín
27. 2. p. F. Buchal, Skrýšov
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 2. 3. 2009 od 18
hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 2. 2. 2009 ( č. 02/09)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) příspěvek SDH Ratměřice
b) převedení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Ratměřice na fond rezerv a
odměn
c) navýšení odměn zastupitelů obce
d) projektovou dokumentaci T. Stejskala na Opravu kaple v hrzíně
e) koupi rybníka Jordánek
f) nákup nové sekačky na údržbu veřejných prostranství obce
g) příspěvek OSH Benešov
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
g) výroční zprávu o hospodaření MŠ Ratměřice za rok 2008
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:
h) jednáním s realitními kancelářemi o prodeji obecního domu a stavebního pozemku
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Vladimíra Černá
Josef Horák
Viktor Liška
starosta obce
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