Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 7. dubna 2009
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Omluveni: F. Voříšek, P. Nádvorníková
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa, Pavel Vosátka
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.

2.

3.

Zahájení a kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání
a) nákup kontejneru do Hrzína – 42 000 Kč
b) proběhla brigáda MS Opatov na vyčištění úvozu Za parky- následovat budou další
úpravy- upozorňujeme na zákaz skládky
Hospodaření
a) obecní dům č. 110
– zastupitelstvo obce schvaluje budoucí prodej obecního domu č.110 manželům
Doubravovým ( Hlasování 7 pro)
b) Přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem SČK
- zastupitelstvo schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2008 ( Hlasování 7 pro)
- při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Akce Plánu rozvoje obce
A. Schválené žádosti o dotace
a) Program obnovy venkova – obec získala 200 000 Kč na dostavbu a modernizaci
veřejného osvětlení ( zejména bude vystavěno VO k rybníku Pod horou)
b) Fond knihoven SČK – obec získala 18 000 Kč na nákup diaprojektoru a projekčního
plátna
c) Fond kultury SČK – obec získala 25 000 Kč na organizaci Sochařsko – malířského
sympozia 2009
d) MMR- obnova poškozeného majetku – obec získala 801 000 Kč na rekonstrukci místní
komunikace parc.č. 1340 kolem obory
- zastupitelstvo schvaluje přijetí dotací ( Hlasování 7 pro)
B. Podané žádosti o dotace
a) Zřízení kontaktního místa Czech Point na OÚ Ratměřice
- žádost o 80 000 Kč o vybavení technického vybavení pro OÚ na zřízení Czech
Pointu a pro elektronickou komunikaci pomocí datových schránek
b) Příspěvek SČK na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů zřízené obcí
- žádost o 50 000 Kč na technické vybavení a opravu hasičského vozu zásahové
jednotky
c) MŽP – Péče o krajinu
- žádost o 122 000 Kč na výsadbu aleje ( břízy, duby, švestky) podél místní
komunikace od Sedlákova kříže k Hrzínu a od Hrzína k hranici katastrálního území u
odbočky na Ondřejoves
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C. Připravované žádosti
a) Fond dopravy SČK
1. Realizace akce Bezpečnost a zpřístupnění dopravy v Ratměřicích Etapa I_Bautobusové zastávky a pěší rampa
2. Měřiče rychlosti – instalace měřičů rychlosti na obou vjezdech do obce
– termín podání do 30. 4.
b) Fond rozvoje obcí a měst SČK
- realizace akce Rekonstrukce místních komunikací v centru obce –jedná se o opravu
komunikace za OÚ, u Bazény a prostranství „ u vánoční jedle“, řešen je zároveň
výjezd požárního vozidla a vyznačení pěší stezky spojující přechody pro chodce –
termín podání 16. 4.
- zastupitelstvo schvaluje podání těchto žádostí a zavazuje se k minimální spoluúčasti
( Hlasování 7 pro)

D. Modernizace ČOV a rozšíření stokových sítí včetně přečerpávací stanice
a) Smlouva o zneškodňování kalů z ČOV s Compag Votice
- zastupitelstvo schvaluje podání těchto žádostí ( Hlasování 7 pro)
- smlouva je součástí Stavebního povolení a Povolení o nakládání s vodami pro ČOV,
které byly vydány 1. 4. 2009
b) Rozpočet
Modernizace a intenzifikace ČOV Ratměřice – 4 850 093 Kč
Rozšíření stokových sítí vč. PČSOV – 4 510 845 Kč
- rozpočty a jednotný projekt vytvořil ing. Ivan Fiala – zastupitelstvo schvaluje
dodatek ke smlouvě s Ing. Fialou na tyto práce ( Hlasování 7 pro)
c) Podání žádosti o dotace
- zastupitelstvo schvaluje mandátní smlouvu s ing. Hubáčkem na zpracování veškerých
podkladů k podání žádosti ( Hlasování 7 pro)
- žádost bude podána na Fond životního prostředí SČK- termín podání 20. 5.
d) Zadávací řízení
- zastupitelstvo schvaluje vyhlášení Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní
zakázku na tuto akci a složení výběrové komise
vyhlášení 10. 4. – otevírání obálek 27. 4.
Výběrová komise: V. Liška, V. Černá, J. Váňa, T. Grňa, ing. Fiala
E. Zasíťování nových stavebních parcel
- byla získána potřebná stavební povolení, realizace bude zahájena v červnu 2009
vítěznou firmou ve výběrovém řízení na Rozšíření stokových sítí
F. Obnova kostela sv. Havla
- vyhlášeno Zadávací řízení – otevírání obálek proběhne 20. 4.
- realizace podle harmonogramu od června 2009
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- 10. 5. e uskuteční setkání v kostele s povídáním o jeho historii a o samotném
projektu rekonstrukce
4. Různé
a) Fotovoltaické elektrárny
- probíhá jednání se stavebním úřadem ve Voticích o způsobu změny územního plánu
a jednání s ČEZ, a.s. o podmínkách připojení k distribuční síti
- zastupitelstvo schvaluje Žádost o připojení budoucí fotovoltaické elektrárny
k distribuční síti ČEZ ( Hlasování 7 pro)
b) Policie ČR
- policie nabídla obci uzavření Koordinační dohody o vzájemné spolupráci při
zabezpečování záležitostí veřejného pořádku
- zastupitelstvo se vyjádří na
zastupitelstvu 4. 5.
c) Veřejná soutěž na prodej zemědělských pozemků Pozemkového fondu ČR
- zastupitelstvo pověřuje starostu obce a D. Vepřeka účastí na veřejné soutěži na
prodej pozemku parc.č. 1219/12 PK u Skrýšova
d) Vesnice roku
- obec se přihlásí do letošního ročníku soutěže, termín podání přihlášky a
Charakteristiky obce je 30. 4.
6. Společnost
18. 4. Jarní úklid obce
25. 4. Oslava 80. Výročí SDH Ratměřice
- zastupitelstvo schvaluje příspěvek SDH ve výši 2 000 Kč ( Hlasování 7 pro)
30. 4. Stavění máje
Jubilea
14. 4. J. Veselka ( gratulace Liška, Voříšek)
17. 4. J. Pěkný st. ( gratulace Liška, Černá)
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 4. 5. 2009 od 19 hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 7. 4. 2009 ( č. 04/09)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a. budoucí prodej obecního domu č.110 manželům Doubravovým
b. Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2008
c. přijetí dotací Středočeského kraje a MMR
d. podání žádosti o dotaci z Fondu dopravy
e. podání žádosti do programu FROM 2009 SČK na projekt Rekonstrukce místních
komunikací v centru obce a zavázání se k minimální spoluúčasti ve výši 5%
f. Smlouvu o zneškodňování kalů z ČOV s Compag Votice
g. Dodatek ke smlouvě s Ing. Fialou na projektovou dokumentaci
h. Mandátní smlouvu s ing. Hubáčkem
i. vyhlášení Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku na akci ČOVmodernizace a intenzifikace a Rozšíření stokových sítí včetně ČSOV a složení
výběrové komise
j. Žádost o připojení budoucí fotovoltaické elektrárny k distribuční síti ČEZ
k. Příspěvek SDH ve výši 2 000 Kč na Oslavy 80. výročí založení SDH

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavel Vosátka
Tomáš Grňa
Viktor Liška
starosta obce
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