Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 3. 3. 2008
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, 1 host
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Pavla Nádvorníková, Tomáš Grňa
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.
Zahájení
2.
Rozpočtové opatření č. 1
- vzhledem ke změnám v rozpočtovém určení daní a jejich přerozdělení pro obce bude
navýšen rozpočet obce na straně příjmů i výdajů na 2 700 000 Kč
- zastupitelstvo obce schvaluje ( Hlasování 9 pro)
3.
Akce Programu rozvoje obce

a) Bezpečnost dopravy v obci – stavba přechodů pro pěší
- projekt podán na MěÚ Votice k územnímu řízení a ohlášení stavby
- zpracování 2 žádostí o dotaci na realizaci přechodů, která by měla proběhnout
v letošním létě
- nabídka firmy Gemos na instalaci měřící tabule rychlosti vozidel – obec se připojí
k projektu města Votice na základě Veřejnoprávní smlouvy na výkon činnosti městské
policie v katastru naší obce – zastupitelstvo schvaluje ( Hlasování 9 pro)
- obec bude hradit pouze elektrickou energii a připojení měřící tabule, v první fázi
proběhne testovací měření rizikových míst v obci a vytipování prostoru k instalaci
tabulí

b) Nové stavební parcely a přečerpávací stanice
- obec získala příslib na zakoupení pozemků na stavbu přečerpávací stanice a přilehlé
komunikace, probíhá dělení pozemků a územní řízení a zároveň zaměřování vedení
tlakové kanalizace do vsi
- 2 žádosti o prodej nových stavebních parcel – obec vydává Záměr o prodeji za
předpokládanou cenu 400 – 450 Kč/m2 ( Hlasování 9 pro)
- žádosti budou zastupitelstvem vyhodnoceny v červnu/ červenci 2007, přednost mají
zájemci o trvalé bydlení v obci
- na stavbu technické infrastruktury a přečerpávací stanice budeme žádat o dotace
v podzimním kole Programu rozvoje venkova EU

c) Oprava komunikací
- žádost obce o novou pokládku asfaltového povrchu komunikace od V. Rezka kolem
Dvora k J. Váňovi ml. z fondu Ministerstva místního rozvoje ( předpokládá se 20%
spoluúčast obce) – zastupitelstvo ukládá starostovi obce zajistit cenové nabídky na
provedení práce ( Hlasování 9 pro)

d) Péče o krajinu – výsadba alejí
- ve spolupráci s ČSOP Vlašim předložíme žádost o dotaci Ministerstva životního
prostředí o obnovu a novou výsadbu ovocné aleje podél místní komunikace do
Skrýšova ( výše spoluúčasti obce do 25 000 Kč) ( Hlasování 9 pro)
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e) Zapojení mládeže do komunitního života obce
- dotační titul Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – výběr akce závisí na
rozhodnutí školní mládeže ( posilovací stroj, nebo plocha a koš na basketbal ve
sportovním areálu)

f) Přiznané dotace
Technické vybavení obecní knihovny ( počítač) – 15 000 Kč
Sochařsko – malířské sympozium – 15 000 Kč

g) Nepřiznané dotace
4.

5.

Elektrická přípojka a zvonění v kapli v Hrzíně ( Nadace ČEZ)
Mateřská škola Ratměřice
- zápis proběhne v měsíci dubnu, v současnosti stále 13 dětí
- hygienická kontrola bez závad
- brigáda rodičů na údržbu a dostavbu dětského hřiště
- zastupitelstvo obce schvaluje Provozní řád dětského hřiště ( Hlasování 9 pro)
- školka se zapojila do soutěže v třídění odpadu, součástí je i sběr použitých baterií –
baterie můžete odevzdávat do nádob v koloniále a v budově OÚ
Různé
a) Žádost p. Z. Milatové ( Skrýšov) o snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu
- zastupitelstvo obce neschvaluje ( Hlasování 9 pro)
b) Žádost obce Jankov o bezplatný převod pozemku v k.ú. Odlochovice
- jedná se o ¼ pozemku ve vlastnictví obce Ratměřice ( 212 m2) užívané jako účelová
komunikace na okraji Odlochovic
- zastupitelstvo schvaluje vydání Záměru o bezúplatném převodu pozemku ( Hlasování
7 pro, 1 se zdržel, 1 proti)

8.

c) Stanovy Mikroregionu Džbány
- zastupitelstvo obce schvaluje ( Hlasování 9 pro)
d) Prodej stavební buňky z bývalého dětského hřiště
- zastupitelstvo schvaluje prodej za 10 000 Kč ( Hlasování 9 pro)
e) Nabídka ČEZ Obnovitelné zdroje, a.s.
- nabídka na zahájení diskuse týkající se výstavby větrných elektráren v katastru obce
- zastupitelstvo pověřuje starostu obce k získání podrobných informací
f) brigáda na úklid veřejných prostranství obce proběhne v dubnu 2008
Jubilea:
21. 3. M. Tomášek
28. 3. J. Suk
3. 4. M. Novotná
Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 7. 4. 2008 od 19 hodin.

6. 3. 2008
-2-

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 3. 3. 2008

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 3. 3. 2008 ( č. 04/08)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 1/2008
b) Veřejnoprávní smlouvu na výkon činnosti městské policie Votice v katastru obce
Ratměřice
c) Záměr o prodeji nových stavebních parcel v lokalitě pod bytovkou
d) Žádost o dotaci z programu Péče o krajinu a výši spoluúčasti obce
e) Provozní řád dětského hřiště
f) Záměru o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 408/2 v k.ú. Odlochovice
g) Stanovy Mikroregionu Džbány
h) Prodej stavební buňky
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
i) Žádost p. Z. Milatové o snížení poplatku za odvoz komunálního odpadu
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavla Nádvorníková
Tomáš Grňa
Viktor Liška
starosta obce
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