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

2.

3.

4.

Zahájení a kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání
a) nákup travní sekačky v Mountfield Benešov – 20 000 Kč
b) kontejner Hrzín – po zvážení cen za opravu a výrobu kontejneru nového
zastupitelstvo obce schvaluje zadat výrobu J. Kakosovi, Odlochovice ( cena do
45 000 Kč)
Hospodaření
a) obecní dům č. 110 a stavební pozemek parc.č. 486/47
– probíhá jednání s realitními kancelářemi a prodej domu za cenu 3 000 000 Kč a
pozemku za 450 Kč/m2
b) hospodaření v lesích
– poslední část kalamity vytěží firma Lesy Noly, poté dojde k zalesnění vzniklých holin
v lese u hrzínské cihelny a v Hartmanech
c) obecní pozemek u bytovky – odprodej částí pozemku vlastníkům bytovky se uskuteční
pouze za podmínky, že bude zavezena stávající jímka a vybudován přímý odpad do
kanalizace
d) vodné, stočné – na základě finančního propadu ve vodním hospodaření obce ( nárůst
cen energií, snížená spotřeba vody, nutnost oprav) zastupitelstvo obce schvaluje
navýšení cen vodného na 17 Kč/m3 a stočného na 13 Kč/m3 ( Hlasování 8 pro, 1
se zdržel)
- dubnové měření a následná platba bude respektovat stávající cenu vodného a
stočného, navýšení se odrazí až v podzimním měření
e) rozpočtové opatření č.1 – zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1
( Hlasování 9 pro)
- jedná se o srovnání rozpočtových položek, výdaje a příjmy zůstávají ve stejné výši
Fotovoltaická elektrárna
- zastupitelstvo pro další jednání s firmou DomovEnergoinvest vybralo nejvhodnější
lokality pro umístění fotovoltaické elektrárny: 1. Ratměřice za parkem směr Zvěstov,
2. Chlumy pod vodárnou, 3. Skrýšov před a nad Dvorem směrem od Jankova
- následovat bude jednání s majiteli dotčených pozemků
Akce Plánu rozvoje obce
A. Schválené dotace
a) Zázemí pro činnost a prezentaci historie SDH Ratměřice
- Programový výbor Posázaví o.p.s. schválil dotaci ve výši 617 906 Kč ( celkové
náklady 686 563 Kč) – žádost je ještě předložena ke kontrole Státnímu zemědělskému
intervenčnímu fondu
b) Obnova kostela sv. Havla
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5.

- SZIF schválil dotaci ve výši 1 792 662 Kč ( celkové náklady 1 991 847 Kč)
- obě akce budou realizovány v roce 2009
B. Podané žádosti o dotace
a) Rekonstrukce kaple v Hrzíně
- celkový rozpočet 260 000 Kč
b) Na hřišti si hrajeme i učíme
- projekt je zaměřen na dobudování dětského hřiště ve sportovním areálu, cílem je
výstavba dřevěného domku ( sklad pomůcek MŠ, venkovská třída a skluzavka se
žebříkem), venkovní posezení a náhrada nebezpečných železných prvků – celkové
náklady 170 000 Kč
c) Dostavba VO k zastávce Pod horou
- zastupitelstvo schvaluje projekt stavby projektantky Z. Balánové ( Hlasování 9 pro)
C. Připravované žádosti
a) zřízení kontaktního místa Czech Point na OÚ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ministerstva vnitra na zřízení
místa Czech Point ( Hlasování 9 pro) – jedná se o technické vybavení ( tiskárna, PC)
v celkové výši 94 000 Kč ( spoluúčast 18%), které bude využito při následném zřízení
zákonem povinných datových schránek pro elektronickou komunikaci s úřady
b) Žádost o příspěvek SČK na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů zřízené obcí
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci SČK na technické vybavení a
opravu hasičského vozu zásahové jednotky ( Hlasování 9 pro)
b) Modernizace a intenzifikace ČOV
- proběhlo místní šetření k vydání stavebního povolení a nového rozhodnutí o
nakládání s vodami a bude následovat zpracování žádosti o dotaci Fondu ŽP
Středočeského kraje na nutné a nařízené technologické a stavební úpravy ČOV
- získáme- li stavební povolení také na přečerpávací stanici splaškových vod a tlakovou
kanalizaci bude projekt předložen společně s ČOV ( termín podání 30. 4. 2009)
D. Aktualizace Plánu rozvoje obce
- zastupitelstvo pracuje na vytvoření dalších záměrů obce v období 2009 – 2013
Náměty: a) zalesnění půdy u Opatovské stráně
b) výstavba malé kompostárny na ukládání bioodpadu
c) odbahnění rybníku Jordánku a celková úprava vodního režimu okolí rybníka
Různé
a) Změna pojistné smlouvy
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na pojištění obecního majetku od Kooperativa
a.s. s účinností od 1. 3. 2009 ( Hlasování 9 pro)
- pro plánovanou inventarizaci a další pojištění dále schvaluje, že historická stříkačka
se všemi komponenty je majetkem SDH Ratměřice ( Hlasování 9 pro)
b) Kácení lip v aleji podél silnice do Odlochovic
- na základě oznámení SÚS Benešov o chystaném kácení dvou lip zastupitelstvo
pověřuje starostu obce jednáním s ČSOP Vlašim o možnosti kácení
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c) Odborná příprava pracovníka pro preventivně- výchovnou činnost obce
- na proškolení 13. – 14. 3. je za obec delegován V. Rezek ml.
d) Příspěvek na dětský karneval
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1 500 Kč na organizaci dětského
karnevalu ( Hlasování 9 pro)
e) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s STP Net,
s.r.o. ( plynofikace stavebních parcel) – zastupitelstvo obce schvaluje ( Hlasování 9 pro)
6. Společnost
7. 3. Hasičský ples
14. 3. Valná hromada MS Opatov
15. 3. Dětský karneval
28. 3. Valná hromada honební společnosti
Jubilea – blahopřání obdrží :
8. 3. pí. V. Kotrčová, Ratměřice
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 6. 4. 2009 od 19
hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 2. 3. 2009 ( č. 03/09)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) výrobu kontejneru do Hrzína
b) navýšení cen vodného a stočného
c) rozpočtové opatření č.1/2009
d) projektovou dokumentaci Z. Balánové na Dostavbu veřejného osvětlení
e) podání žádosti o dotaci MV ČR na zřízení místa CzechPoint
f) podání žádosti o příspěvek SČK na financování potřeb jednotky sboru
dobrovolných hasičů zřízené obcí
g) nabídku na pojištění obecního majetku od Kooperativa a.s.
h) historickou stříkačku při inventarizaci vést jako majetek SDH Ratměřice
ch) příspěvek ve výši 1 500 Kč na organizaci dětského karnevalu
i) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby s STP Net, s.r.o.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavel Vosátka
Daniel Vepřek
Viktor Liška
starosta obce
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