Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 7. prosince 2009

Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa, Daniel Vepřek
1.
2.

Zahájení a kontrola usnesení a úkolů z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 2. 11. 2009
Hospodaření obce
a) zastupitelstvo obce schvaluje provést úpravu rozpočtu k 31. 12. 2009 podle
skutečně dosažených výdajů a příjmů - rozpočtové opatření č. 7 (Hlasování: 9 pro)
b) zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2010, plánované příjmy a
výdaje jsou vyrovnané ve výši 3 000 000 Kč (Hlasování: 9 pro)
c) zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2010 – 2012
(Hlasování: 9 pro)

d) zastupitelstvo obce schvaluje vyřazení předmětů (bývalá čekárna, dětské hřiště
v zámeckém areálu a drobný nepoužívaný majetek MŠ) z evidence majetku (Hlasování: 9
pro)

3.

Plánované akce Plánu rozvoje obce na rok 2010
- na zmiňované akce připravila, nebo připravuje žádosti o finanční příspěvky z
dotačních fondů, realizace akcí je přímo podmíněna získáním potřebných dotací
a) Modernizace ČOV a dostavba stokových sítí (dotace Fond životního prostředí SČK)
b) Rekonstrukce budovy OÚ na MŠ (dotace Fond rozvoje obcí a měst SČK)
c) Rekonstrukce fotbalového areálu (dotace Fond sportu a volného času SČK)
d) Sochařsko – malířské sympozium 2010 (dotace Fond kultury SČK)
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí o dotaci Středočeského kraje na
uvedené projekty a zavazuje se ke spolufinancování projektů z rozpočtu obce
(Hlasování: 9 pro)

4.

d) Oprava místních komunikací v centru obce (dotace Program obnovy vesnice MMR)
e) Rekonstrukce kaple v Hrzíně (dotace Leader MAS Posázaví)
- zastupitelstvo obce na základě 3 předložených cenových nabídek schvaluje nabídku
firmy Votická stavební a.s. ve výši 342 574 Kč na realizaci akce Rekonstrukce kaple
v Hrzíně a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo (Hlasování: 9 pro)
Strategické dokumenty obce
a) Územní plán obce
- zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení nového územního plánu obce Ratměřice,
který bude řešit celé administrativní území obce, tj. katastrální území Ratměřice
(včetně osady Skrýšov) a Hrzín a rozhodlo, že určeným zastupitelem pro pořízení
územního plánu je Viktor Liška (Hlasování: 9 pro)
- pořizovatelem ÚP bude Městský úřad Votice, odbor výstavby a územního plánování
a starosta obce je pověřen podáním žádosti na tento úřad o pořízení ÚP
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5.

6.

- lhůta na podávání podnětů a žádostí na změnu ve využití území byla pro fyzické a
právnické osoby stanovena do 30. 4. 2009
b) Plán rozvoje obce
- zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Plánu rozvoje obce- jeho doplnění o akce,
které vyplívají z Rozpočtového výhledu obce na 2010 – 2012 a vyplívají z diskuze na
mimořádném veřejném jednání ZO 30. 11. 2009 (Hlasování: 9 pro)
Různé
a) Žádost p. Jar. Suka, Skrýšov o pokácení 3 ks jasanů - zastupitelstvo pověřuje starostu
zahájením správního řízení o povolení kácení
b) Odběry vzorků pitných a odpadních vod a jejich protokolace
- zastupitelstvo obce na základě došlých cenových nabídek schvaluje smlouvu o dílo
s firmou Zdravotní ústav Praha (Hlasování: 9 pro)
c) Inspekční zpráva MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce
z kontroly MŠ Ratměřice, podle které MŠ vykonává svou činnost v souladu se
standarty předškolního vzdělávání a podle požadavků školského zákona
Kultura, společnost
12. 12. Slavnostní otevření hasičské expozice
Jubilea
11.12. p. J. Benda, Skrýšov
12. 12. pí. M. Lukešová
13. 12. pí R. Petranová

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 28. 12. 2009 od 18 hodin.
Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Grňa
Daniel Vepřek

Viktor Liška
starosta obce
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 7. 12. 2009 ( č. 12/09)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a. rozpočtové opatření č. 7
b. návrh rozpočtu obce na rok 2010
c. rozpočtový výhled obce na roky 2010 – 2012
d. podání žádosti o dotaci Středočeského kraje na projekt Ratměřice ČOV –
modernizace a intenzifikace a rozšíření stokových sítí včetně ČSOV a zavazuje se
ke spolufinancování projektů z rozpočtu obce
e. podání žádosti o dotaci Středočeského kraje na projekt Rekonstrukce budovy OÚ
na Mateřskou školu Ratměřice a zavazuje se ke spolufinancování projektů
z rozpočtu obce
f. podání žádosti o dotaci Středočeského kraje na projekt Přestavba hřiště TJ
Svoboda Ratměřice, Etapa I a zavazuje se ke spolufinancování projektů z rozpočtu
obce
g. podání žádosti o dotaci Středočeského kraje na projekt Sochařsko – malířské
sympozium Ratměřice 2010 a zavazuje se ke spolufinancování projektů z rozpočtu
obce
h. nabídku firmy Votická stavební a.s. na realizaci akce Rekonstrukce kaple v Hrzíně
i. pořízení nového územního plánu obce Ratměřice
j. aktualizaci Plánu rozvoje obce
k. smlouvu o dílo s firmou Zdravotní ústav Praha na odběry vzorků pitných a
odpadních vod
l. vyřazení předmětů postupné spotřeby v používání
Ověřovatelé usnesení:
Tomáš Grňa
Daniel Vepřek
Viktor Liška
starosta obce
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