Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 7. 4. 2008
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, 2 hosté
Omluvena: Pavla Nádvorníková
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Josef Horák, Jaroslav Váňa
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.
Zahájení
2.
Kraj blanických rytířů
- projekt představil zástupce ČSOP Vlašim Petr Zapletal – jedná se o prezentaci
turistické destinace Podblanicko, v projektu je zapojeno město Vlašim, 9 obcí a 2
mikroregiony, výsledkem spolupráce je tisk propagačních materiálů a jiné
zviditelňování turistické nabídky Podblanicka
- příspěvek obce je 15 000 Kč ročně
- zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci ( Hlasování 7 pro, 1 proti)
3.
Hospodaření s obecním majetkem
a) Prodej obecní parcely č. 486/45 nad obecním domem
- zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku R. Matouškovi ( Hlasování 8 pro)
b) Bezúplatný převod části pozemku par.č. 408/2
- zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod majetku obci Jankov ( Hlasování 8 pro)
c) Hospodaření v lesích
- kalamita postihla cca 200 m3 dřeva, v současnosti je vytěženo v lese nad hrzínskou
cihelnou, zájemci o koupi palivového dřeva se mohou hlásit na obecním úřadě
4. Akce rozvoje obce

a) Nové stavební parcely a přečerpávací stanice
- v současnosti evidujeme 5 zájemců o zakoupení nových stavebních parcel, termín do
5. 5. – poté budou vybráni kupci a podepsány smlouvy o budoucím prodeji
- byly vykoupeny pozemky na stavbu přečerpávací stanice a MěÚ Votice předloženy
žádosti o územní rozhodnutí na za 1. Parcelaci nových pozemků a za 2. Zasíťování
pozemků a stavbu PČS

b) Modernizace ČOV
- firma Aqua Contact, Praha vypracovala Návrh úprav a technologické výpočty
intenzifikace mechanicko – biologické linky, na jehož základě začaly práce na
projektové dokumentaci ( firma Fiala –Projekty)

c) Bezpečnost a zpřístupnění dopravy
- na základě projektové dokumentace byl vydán Územní souhlas a souhlas s ohlášením
stavby a vypracovány žádosti o dotace ze Středočeského kraje a Státního fondu
dopravní infrastruktury – akce předpokládá výstavbu dvou přechodů a úpravu
přilehlých chodníků ( rozpočet 270 000 Kč, žádosti o 205 000 Kč)
- zároveň jsme požádali o dotaci na projektovou dokumentaci na dokončení systému
propojení pěších tras v obci ( chodník v zatáčce u zrcadla a jeho pokračování pěší
stezkou k OÚ
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5.

Informativní tabule měření rychlosti – na vjezdu do obce směrem od Jankova byla
umístěna tzv. černá skříňka, která monitorovala rychlost projíždějících vozidel,
v současnosti probíhá vyhodnocení údajů a je předpoklad, že na přelomu dubna a
května bude nainstalovaná Informativní tabule měření rychlosti
Další dotační projekty
a) přiznané dotace Oprava střechy kabin sportovního areálu – výše příspěvku
20 000 Kč, zastupitelstvo pověřuje starostu získáním nabídek na provedení práce

b) zažádané dotace
Oprava místní komunikace p.č. 663/15 – rozpočet 335 000 Kč, žádost o 260 000 Kč
Zázemí pro setkávání a sport dětí ( hřiště na basketbal, úpravy klubovny na hřišti –
posilovací stroj) – rozpočet 72 000 Kč, žádost o 50 000 Kč

f) připravované projekty

5.

Expozice historické hasičské techniky – chceme vystavit koňskou stříkačku v přední
části hasičárny směrem do návsi, zjednodušeně předpokládáme přepažení a úpravu
místnosti a výměnu plechových vrat za skleněnou vitrínu
- zastupitelstvo pověřuje starostu obce získáním nabídek na projektovou dokumentaci
Různé
a) Nabídka ČEZ, Obnovitelné zdroje na výstavbu větrných elektráren
- obec obdržela písemnou nabídku s podmínkami výstavby a možnostmi finančního
přínosu, zastupitelstvo pověřuje starostu obce domluvit účast zástupce ČEZ na
příštím jednání ZO
b) Smlouva s Asekol, s.r.o. na zajištění zpětného odběru elektrospotřebičů
- obec na základě smlouvy obdrží příspěvek 1 700 Kč a E-Box na drobné
elektrozařízení, který bude umístěno v budově OÚ
- zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy ( Hlasování 8 pro)
c) Dodatek k vnitřní směrnici 1/2005 o oceňování a evidenci dlouhodobého majetku
- zastupitelstvo obce schvaluje ( Hlasování 8 pro)
d) Rozpočtové opatření č. 2/2008
- jedná se o přesuny v rozpočtových položkách, zastupitelstvo schvaluje ( Hlasování 8
pro)

6.

e) Vesnice roku 2008
- zastupitelstvo obce schvaluje účast v soutěži Vesnice roku 2008 ( Hlasování 8 pro)
f) Jarní úklid obce – proběhne v sobotu 19. 4. , předem děkujeme za účast
g) Kontejner na velkoobjemový odpad – bude přistaven od 25. do 27. 4. na prostranství před
„ vánoční jedlí“, náklady hradí OÚ
Jubilea:
15. 4. V. Brožová
Kultura:
11. 5. Den matek – zastupitelstvo schvaluje příspěvek na dopravu
účinkujících ( Hlasování 8 pro)
24. 5. Vystoupení V. Vlacha na počest 85. výročí narození J. Vlacha

Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 5. 5. 2008 od 19 hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 3. 3. 2008 ( č. 04/08)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) uzavření smlouvy s ČSOP Vlašim o spolupráci v projektu Kraj blanických rytířů
b) prodej pozemku parc.č. 486/45
c) Bezúplatný převod části pozemku par.č. 408/2
d) uzavření Smlouvy s Asekol, s.r.o. na zajištění zpětného odběru elektrospotřebičů
e) Dodatek k vnitřní směrnici 1/2005 o oceňování a evidenci dlouhodobého majetku
f) Rozpočtové opatření č. 2/2008
g) účast v soutěži Vesnice roku 2008
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Josef Horák
Jaroslav Váňa

Viktor Liška
starosta obce
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