Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 29. června 2009
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, 1 host
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Pavla Nádvorníková, Jaroslav Váňa
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.
Zahájení a kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 1. 6. 2009
2.
Mateřská škola
- ředitelka MŠ A. Benáková předložila zprávu o školním roce 2008/9 a výhledu na rok
2009/10- pro příští školní rok je přihlášeno 18 dětí a s tím souvisí nutné úpravy
interiéru, které budou provedeny v průběhu prázdnin
- návrh zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání na 250 Kč/měsíc
3.
Zázemí pro prezentaci historie a činnost SDH
- na základě posouzení došlých nabídek na provedení práce zastupitelstvo obce
vybralo dodavatele firmu MVS-VOSA s.r.o. a schvaluje podpis smlouvy o dílo s touto
firmou ( Hlasování 7 pro, 1 se zdržel, 1 proti)
- práce budou zahájeny na konci července 2009
4. Nové stavební parcely
a) zastupitelstvo schvaluje nabídku firmy DB-VS Benešov na zasíťování nové stavební
lokality (plyn, kanalizace, voda) a schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo s touto firmou
( Hlasování 8 pro, 1 se zdržel)
b) žádost o prodej stavební parcely parc.č. 486/47 za cenu 388 Kč/m2 – zastupitelstvo
obce neschvaluje tuto žádost, pozemek zůstává nabídnut k prodeji za cenu 420 Kč/m2
(Hlasování 9 pro)
5. Fotovoltaické elektrárny
- zastupitelstvo obce schvaluje budoucí smlouvu o nájmu obecních pozemků
parc.č.1145/1 a 1145/2 u Skrýšova s firmou Domov EnergoInvest (Hlasování 8 pro, 1
proti)
- smlouva bude sloužit k jednání s ČEZ a.s. na rezervaci příkonu do sítě vysokého
napětí
6. Pouťové slavnosti a Sochařsko – malířské sympozium 2009
- pouťové slavnosti proběhnou 15. a 16. srpna, program bude totžný s loňským
rokem, obec zažádala o příspěvek z Fondu hejtmana SČK
- sympozium bude zahájeno o pouťové neděli a potrvá do vernisáže 29. 8.
- zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s D. Vepřekem na organizaci sympozia
(Hlasování 8 pro, 1 se zdržel)
7. Různé
a) Oprava místní komunikace u Hrzína
- opravu provede firma Compag Votice během měsíce července při příznivém počasí
b) Úpravy ve sportovním areálu
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- byla provedena oprava šachty a vodovodní přípojky ke kabinám, TJ nechala nově
zatravnit a prořezat trávník a vybuduje nové zavlažování
c) Provozní řád vodovodu
- zastupitelstvo obce schvaluje nový provozní řád vodovodu obce (Hlasování 9 pro)
- členové SDh provedou brigádu na oplocení areálu úpravny vody
d) Vesnice roku- obec obdrží Modrou stuhu za společenský život, slavnostní vyhlášení
proběhne 10. 7. ve vítězné obci Lány
e) Babybox v benešovské nemocnici
- zastupitelstvo obce schvaluje darovací smlouvu s o.s. Babybox pro odložené děti –
STATIM a příspěvek 2 000 Kč na vybudování a provoz Babyboxu v nemocnici
v Benešově (Hlasování 9 pro)
8. Kultura, společnost
11. 7. Galerie na plotě
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 3. 8. 2009 od 19 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 29. 6. 2009 ( č. 07/09)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a. Výběr dodavatele na akci Zázemí pro prezentaci historie a činnost SDH ratměřice
a smlouvu o dílo s firmou MVS-VOSA s.r.o.
b. Dodatek ke smlouvě o dílo s firmou DB-VS Benešov
c. Budoucí smlouvu o nájmu obecních pozemků parc.č.1145/1 a 1145/2 s firmou
Domov EnergoInvest
d. Smlouvu o dílo s D. Vepřekem na organizaci sympozia
e. Smlouvu o dílo s firmou DB-VS s.r.o. Benešov
f. provozní řád vodovodu obce
g. darovací smlouvu s o.s. Babybox pro odložené děti – STATIM
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
h. Žádost o prodej pozemku 486/47
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavla Nádvorníková
Jaroslav Váňa

Viktor Liška
starosta obce
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