Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 4. 2. 2008
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: František Voříšek, Josef Horák
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.
Zahájení
2.
Hospodaření s majetkem obce
a) prodej obecní stavební parcely č. 128 ( pod bytovkou – 166 m2)
- zastupitelstvo obce schvaluje prodej zájemcům D. Lupačovi, J. Divišové, M.
Neckářovi a M. Neradové podle poměrných částí vlastnictví bytovky č.p. 37
( Hlasování 9 pro)

3.

- prodej částí pozemku parc.č. 486/15 ( okolo bytovky) bude zájemcům nabídnut po
vyřešení přímého napojení do kanalizace a zavezení jímky
b) žádost R. Matouška o prodej obecní parcely parc.č. 486/45 ( od obecního domu k silnici) se
záměrem využít pozemek k drobnému podnikání
- zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce o prodeji parcely parc. č. 486/45 za cenu
130 Kč/m2 - pozemek je určený pro stavbu rodinného domu nebo pro provozovny
drobné výroby ( Hlasování 7 pro, 1 proti, 1 se zdržel)
Akce Programu rozvoje obce

a) Čistírna odpadních vod
- k získání nového rozhodnutí vodohospodářského úřadu o vypouštění odpadních vod
je třeba zpracovat projektovou dokumentaci na modernizaci ČOV dle platných norem
- toto rozhodnutí je závazné pro získání dotace na stavbu přečerpávací stanice
- zastupitelstvo ukládá starostovi obce získání nabídek na zpracování této
dokumentace do 11. 2., kdy se uskuteční mimořádné zasedání ZO

b) Bezpečnost dopravy v obci – stavba přechodů pro pěší
- na základě schůzky se zástupci SÚS Benešov a odboru dopravy MěÚ Votice byla
doporučena změna řešení přechodu u koloniálu- návrh předpokládá vnější zúžení
vozovky na 6,5 m vystoupením stávajících chodníků a vytvoření parkovacího stání
před koloniálem zúžením chodníku před koloniálem
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy s Ing.arch. J. Smejkalem na
dokumentaci pro stavební povolení na 1. etapu výstavby přechodů pro pěší na základě
připomínek dotčených orgánů ( Hlasování 7 pro- z toho 3 s podmínkou nezasahovat do
stávajícího chodníku, 2 se zdrželi) – stavební povolení je povinou přílohou k podání žádosti
o dotaci z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích ( uzávěrka do 31. 3.)
- k připomínkování zastupitelstvem obce dojde na mimořádném zasedání ZO 11. 2.

c) Oprava čekáren – projekt mikroregionu Džbány
- vzhledem k problematice vlastnických vztahů k pozemkům pod čekárnami na území
mikroregionu Džbány bude žádost o dotaci z evropských fondů na tento společný
projekt podána až v září 2008
- proto v tomto roce provedeme jen nejnutnější opravu ratměřické čekárny, s tím, že s
kompletní rekonstrukcí vyčkáme do získání dotace
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d) nákup drobné komunální techniky
7.

- zastupitelstvo obce schvaluje nákup Mulčovače F-700 se sulkou a s radlicí na
odhrnování sněhu dle nabídky JVS Dublovice ( Hlasování 8 pro, 1 se zdržel)
Různé
a) Smlouva o servisní činnosti na počítačovou a telefonní síť OÚ
- zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o servisní činnosti s J. Kleisnerem ( Hlasování 8
pro, 1 se zdržel)

8.

b) Partnerská smlouva s ČSOP Vlašim na realizaci projektu Kraj blanických rytířů
- zastupitelstvo obce nedoporučuje podepsání této smlouvy a pověřuje starostu obce
přizváním zástupce ČSOP Vlašim p. Zapletala na příští zasedání ZO k podání bližších
informací o projektu
c) Příspěvek na Dětský karneval 2008
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek MŠ Ratměřice na organizaci Dětského
karnevalu ve výši 1 500 Kč ( Hlasování 9 pro)
d) Platba místních poplatků na rok 2008 – od 8. 2. v úředních hodinách OÚ
Kultura:
9. 2. Dětský karneval
23. 2. Hasičský ples
Jubilea:
22. 2. M. Winklerová
23. 2. R. Herzerová
25. 2. K. Slepička
27. 2. F. Buchal
Příští mimořádné zasedání ZO se bude konat v pondělí 11. 3. 2008 od 18 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 3. 12. 2007 ( č. 12/07)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) prodej obecní stavební parcely č. 128
b) záměr obce o prodeji parcely parc. č. 486/45
c) návrh smlouvy s Ing.arch. J. Smejkalem na projektovou dokumentaci pro stavební
povolení na 1. etapu výstavby přechodů pro pěší
d) nákup Mulčovače F-700 se sulkou a s radlicí na odhrnování sněhu dle nabídky JVS
Dublovice
e) smlouvu o servisní činnosti s J. Kleisnerem
f) příspěvek MŠ Ratměřice na organizaci Dětského karnevalu
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
František Voříšek
Josef Horák
Viktor Liška
starosta obce
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