Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 2. listopadu 2009
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Pavla Nádvorníková, Jaroslav Váňa
1.
Zahájení a kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 5. 10. 2009
2.
Hospodaření obce
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 6 - navýšení výdajů na
spolufinancování dotačních akcí (Hlasování 9 pro)
3.
Probíhající akce Plánu rozvoje obce
a) Zázemí pro činnost a prezentaci historie SDH (dotace Leader MAS Posázaví)
- nutné dodělávky a opravy budou trvat do poloviny listopadu
b) Bezpečnost dopravy II.etapa ( Fond bezpečnostních opatření SČK)
- firma Kubeš ukončila stavební úpravy autobusových zastávek, nová dřevěná čekárna
bude postavena do konce listopadu
c) Zasíťování stavebních parcel
- pro nové stavební parcely byla přivedena elektrika, voda a kanalizace, zbývá stavba
plynového přivaděče a přípojek s HUP- firma DBVS provede do konce listopadu
d) Dostavba a modernizace VO (Program obnovy venkova)
- firma Elektromontáže dokončila stavbu lamp VO k zastávce u Podhoráku, nově
instalovala také lampy v lokalitě nových stavebních parcel a u Bazény, zároveň byla
vyměněna stará neekonomická svítidla pod hřbitovem
e) Výsadba alejí u Hrzína (program Péče o krajinu MŽP)
- ČSOP Vlašim dokončila výsadbu 37 bříz, 81 dubů a 97 dubů podél místní
komunikace od Sedlečka k Hrzínu a Sedlákovu kříži
4.
Připravované akce
a) Rekonstrukce kaple v Hrzíně (dotace Leader MAS Posázaví)
- zastupitelstvo obce podává výzvu k podání nabídek na tuto akci podle projektové
dokumentace T. Stejskala z 01/2009, nabídky budou přijímány do 18. 12. 2009
b) Měřiče rychlosti
- obec obdržela z Fondu bezpečnostních opatření SČK dotaci na
koupi 1 informativního měřiče rychlosti, který bude instalován na vjezdu do obce
směrem od Jankova
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na pořízení měřiče rychlosti od firmy QUO
s.r.o. Benešov (Hlasování 8 pro, 1 se zdržel)
6.
Žádosti o dotace
a) Projekt na rekonstrukci budovy OÚ a MŠ Ratměřice - probíhá zpracování projektové
dokumentace a žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst – podání
31. 12. 2009
b) Modernizace ČOV a dostavba stokové sítě v obci - zastupitelstvo obce schvaluje podání
žádosti o dotaci na akci Ratměřice ČOV- modernizace a intenzifikace (změna
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dokončené stavby) a rozšíření stokových sítí včetně ČSOV do Středoč. Fondu
životního prostředí a zemědělství (Hlasování 9 pro)
7.
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce
- bude se konat v sobotu 21. 11. od 17 hodin v sále hostince U Nás
- program: Plán rozvoje obce, změna Územního plánu obce, hospodaření aj.
8.
Systém komunitního kompostování
- zastupitelstvo obce schvaluje obecně závažnou vyhlášku 1/2009, kterou se stanoví
systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a
obnově veřejné zeleně na území obce (Hlasování 9 pro)
- rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce lze po nabytí účinnosti této
vyhlášky předávat ke komunitnímu kompostování na pozemku parc. č. 978/3 v k.ú.
Ratměřice (nad rybníkem Lazna)- více informací na OÚ, či na mimořádném zasedání
zastupitelstva
9.
Různé
Umístění soch v obci - sochy rozmístěné na území obce budou v zimních měsících
odinstalovány a a povrchově upraveny, na jaře budou nově rozmístěny- k jejich
umístění se můžete vyjádřit na OÚ nebo při mimořádném zasedání zastupitelstva
10. Kultura, společnost
14. 11. Koncert rodiny Vlachových
29. 11. Adventní setkání
Jubilea
3.11. pí. Z. Brožová (Černá, Liška)
5. 11. p. B. Hons (blahopřání)
16. 11. pí M. Kotrčová (blahopřání)
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 7. 12. 2009 od 18 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 2. 11. 2009 ( č. 11/09)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a. obecně závažnou vyhlášku 1/2009 (systém komunitního kompostování)
b. rozpočtové opatření č. 6
c. podání žádosti o dotaci na akci Ratměřice ČOV a rozšíření stokových sítí včetně
ČSOV do Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství
d. nabídku na pořízení měřiče rychlosti od firmy QUO s.r.o. Benešov
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavla Nádvorníková
Jaroslav Váňa
Viktor Liška
starosta obce
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