Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 7. září 2009
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Omluven: Dan Vepřek
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Pavla Nádvorníková, Tomáš Grňa
Vedení zasedání: Viktor Liška
Zahájení a kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání
1.
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 3. 8. 2009
2.
Mateřská škola
- vzhledem k novele zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke zřizovací listině příspěvkové
organizace MŠ Ratměřice (Hlasování 8 pro)
3.
Zpráva kontrolního výboru ZO
- zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce,
uzavřených smluv a pracovních poměrů a dohod o provedení práce- bez připomínek
kontrolního výboru
- zastupitelstvo obce schvaluje zrušení pohledávky obce u p. Jar. Brabce za poplatek za
komunální odpad pro 2008 (Hlasování 5pro, 2 proti, 1 se zdržel)
4.
Kontroly agendy OÚ
- zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokol o provedené kontrole výkonu
přenesené působnosti na úseku vidimace a legalizace pracovnicí KÚ SČK
- zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokol o kontrole pojistného a plnění úkolů
v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění OSSZ Benešov
- v obou případech nebyly zjištěny nedostatky
5. Prodej obecního domu č.p. 110
- zastupitelstvo obce schvaluje žádost manželů Kolárových o prodej domu č.p. 110 a
zároveň dohodu o zprostředkování prodeje s M&M reality holding (Hlasování 8 pro)
6. Rozpočtové opatření č. 4
- vzhledem k očekávaným příjmům za prodej domu bude rozpočet navýšen na straně
příjmů i výdajů o 400 000 Kč
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4 (Hlasování 8 pro)
7. Akce rozvoje obce
a) Oprava kostela sv. Havla
- během září dokončování stavebních prací, příprava vnějšího označení a
informačního systému pro návštěvníky
b) Dostavba VO
- Elektromontáže Votice začaly práce na vybudování nové větve VO k zastávce ČSAD
Podhoráku- podle projektu a stavebního povolení bude vybudováno
nových lamp, které budou rozvěceny v závislosti na příjezdu a odjezdu autobusů od
Odlochovic
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c) Bezpečnost dopravy II.etapa
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Kubeš stavební práce na realizaci akce
Bezpečnost dopravy II. Etapa- autobusové zastávky a pěší rampa (Hlasování 8 pro)
- práce proběhnou v říjnu 2009, bude odstraněna stávající čekárna a nahrazena novou
podle výběru zastupitelů typově kombinace dřeva a jiného materiálu (KB blok, kov
atd.)
d) Zasíťování nových stavebních parcel
- do konce září začnou práce firmy DBVS Benešov na přivedení kanalizace, vody a
plynu do nové zástavby pod bytovkou, nová komunikace bude připravena pro
asfaltování v příštím roce
8. Fotovoltaické elektrárny
- obec podepsala smlouvu o budoucím nájmu pozemků u Skrýšova na vybudování
fotovoltaických kolektorů s firmou DomovEnergo, dále probíhají jeednání s ČEZ v
Benešově o možnostech posílení sítě vysokého napětí do námi vybraných lokalit,
investor dále chce oslovit majitele vybraných pozemků kolem obce
9. Různé
a) Mikroregion Džbány
- po schůzce s podnikateli v mikroregionu byla vydána nová propagační brožura MD,
představitelé mikroregionu uskuteční ve dnech 17. - 18. 9. exkurzi do Mikroregionu
Hustopečsko, ve dnech 1. – 2. 10. nás navštíví představitelé mikroregionů
z Královéhradeckého kraje (2. 10. budou v Ratměřicích)
b) Sochařsko – malířské sympozium
- zastupitelstvo obce schvaluje převzetí uměleckých děl do majetku obce (Hlasování 8 pro)
- během září bude vytvořena mapa obce s možným umístěním soch pro vyjádření
občanů
c) Smlouva s ČEZ o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene
- zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s ČEZ o uzavření budoucí smlouvy na zřízení
věcného břemene na pozemcích parc.č. 662/3, 1330, 662/4, 663/39 (lokalita nad
hřbitovem) (Hlasování 8 pro)
d) Žádost pí. Kovaříkové o připojení na obecní kanalizaci a vodovod
- zastupitelstvo obce schvaluje žádost o připojení na kanalizaci a vodovod a umístění
plánovaného domu na pozemku parc.č. 856/2 (Hlasování 8 pro)
10. Kultura, společnost
26. 9. Rybí hody u rybníku Podhorák
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 5. 10. 2009 od 19 hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 7. 9. 2009 ( č. 09/09)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a. dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Ratměřice
b. zrušení pohledávky obce u p. Jar. Brabce za poplatek za komunální odpad pro
2008
c. žádost manželů Kolárových o prodej domu č.p. 110 a zároveň dohodu o
zprostředkování prodeje s M&M reality holding
d. rozpočtové opatření č. 4
e. nabídku firmy Kubeš stavební práce na realizaci akce Bezpečnost dopravy II.
Etapa- autobusové zastávky a pěší rampa
f. smlouvu s ČEZ o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene na
pozemcích parc.č. 662/3, 1330, 662/4, 663/39
g. žádost pí. Kovaříkové o připojení na kanalizaci a vodovod a umístění plánovaného
domu na pozemku parc.č. 856/2

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavla Nádvorníková
Tomáš Grňa

Viktor Liška
starosta obce
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