Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 3. srpna 2009
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Omluvena: Vladimíra Černá
Určení zapisovatele: Tomáš Grňa
Určení ověřovatelů zápisu: Pavel Vosátka, František Voříšek
Vedení zasedání: Viktor Liška
Zahájení a kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání
1.
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 28. 6. 2009
2.
Zázemí pro činnost a prezentaci historie SDH
- práce začnou v týdnu od 10. 8. 2009
- na předfinancování projektu bude obec žádat o úvěr Komerční banku – peníze
z programu Leader jsou uvolněny až 6 měsíců po závěrečném vyúčtování
- zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním o podmínkách úvěru od KB
(Hlasování 7 pro, 1 se zdržel)
3.
Bezpečnost dopravy v obci
- obec obdržela dotaci 223 000 Kč na druhou etapu projektu Bezpečnost dopravy
v obci- jedná se o dostavbu chodníku pro pěší u Bazény a úpravu autobusových
zastávek (dojde ke zboření stávající čekárny a výstavbě nové nástupní plochy a
přístřešku pro cestující)
- zastupitelstvo do příštího zasedání shromáždí cenové nabídky pro výběr firmy
4.
Dostavba veřejného osvětlení k zastávce Pod horou
- práce začnou po dokončení stavebního řízení v polovině srpna 2009, provádět je
bude firma Elektromontáže Votice
5.
Pouťové slavnosti a Sochařsko – malířské sympozium 2009
- pouťové slavnosti proběhnou 15. a 16. srpna, jejich organizaci podpořil částkou
20 000 Kč Fond hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha
- změnou oproti loňskému programu je pořádání mše- bude sloužena u studánky sv.
Anny a po ní se uskuteční procesí ke kostelu a zpět ke studánce s „rozléváním vody“ u
místních nemovitostí
- účastníci sympozia budou v letošním ročníku pracovat na téma Smíření a opět se
počítá s rozmístěním jejich děl v obci
6.
Další akce Plánu rozvoje obce
a) Nákup dataprojektoru
- z dotačního programu Podpora knihoven byl nakoupen dataprojektor Canon
s projekčním plátnem
b) Oprava kaple v Hrzíně
- na tuto akci nebyla přiznána dotace z Fondu opravy drobných sakrálních památek
SČK, a proto bude projekt předložen k žádosti o podporu z programu Leader
Posázaví o.ps.- termín podání 2. září
c) Modernizace ČOV a dostavba stokové sítě
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- je předpoklad realizace této akce v roce 2010, bude opětovně zpracována žádost o
dotaci z podzimního kola Programu životního prostředí SČK
d) Oprava komunikací v centru obce
- projekt (oprava povrchu komunikací a prostranství kolem OÚ, Bazény a u vánoční
jedle)
7. Prodej stavebního pozemku parc. č. 486/47
- zastupitelstvo obce schvaluje žádost M. Neckáře o koupi stavební parcely 486/47 za
cenu 420 Kč/m2 (Hlasování 8 pro)
8. Různé
a) Žádost R. Matouška a J. Urbanové o souhlas se stavbou zahradního domku
- zastupitelstvo obce schvaluje žádost (Hlasování 8 pro)
b) Žádost J. Urbanové o část pozemku 1309/2
- jedná se pozemek navazující na zahradu pí. Urbanové- zastupitelstvo přistoupí
k prodeji až po výstavbě přečerpávací stanice a infrastruktury
c) Fotbalový turnaj O pohár obce Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na poháry pro vítěze (Hlasování 8 pro)
9. Kultura, společnost
15. – 16. 8. Ratměřické pouťové slavnosti 2009
29. 8. Vernisáž Sochařsko – malířského sympozia
Jubilea
10. 8. Vl. Opllt (gratulace Liška, Grňa)
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 7. 9. 2009 od 19 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 3. 8. 2009 ( č. 07/09)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a. Prodej stavebního pozemku parc.č. 486/47 M. Neckářovi
b. Stavbu Zahradního domku R. Matouška aj. Urbanové
c. Přípěvek TJ Ratměřice na ceny do turnaje O pohár obce Ratměřice
d. Smlouvu o dílo s D. Vepřekem na organizaci sympozia
Zastupitelstvo obce pověřuje:
e. Starostu obce jednáním o přidělení úvěru od Komerční banky na akci Zázemí pro
činnost a prezentaci historie SDH Ratměřice
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavel Vosátka
František Voříšek
Viktor Liška
starosta obce
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