Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 5. 5. 2008
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, 1 host
Omluven: Pavel Vosátka
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa, Pavla Nádvorníková
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.
Zahájení
2.
Kontrola usnesení z minulého jednání
a) obec poslala přihlášku do soutěže Vesnice roku 2008
b) bylo dokončeno sociální zařízení hasičárny- akce byla uskutečněna dobrovolnou
prací členů sboru za finančního přispění obce
3.
Hospodaření s obecním majetkem
a) proběhlo doměření pozemků ve Skrýšově pro prodej p. Vepřekovi a p. Pěknému,
obec si ponechává pruh o šířce 1m od komunikace a pozemek pod čekárnou
b) bylo dokončen prodej pozemku ( cca 850 m2 ) pro budoucí komunikaci nad
Rezkovými a břehu komunikace naproti hřbitovu od JUDr. Kabeše, navazovat bude
prodej obecních parcel p. Grňovi a Tomáškovým
c) žádost JUDr. Kabešovi o odprodej rybníku Jordánku a pruhu pozemku za p. Fr.
Váňou ( opět pro budoucí komunikaci)
4. Přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem SČK
- zastupitelstvo schvaluje Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2007 ( Hlasování 8 pro)
- při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky
4. Akce rozvoje obce

a) Nové stavební parcely a přečerpávací stanice
- celkový projekt je ve fázi dokumentace pro stavební povolení, tj. skutečné provedení
stavby včetně trasy tlakové kanalizace ( žádost o územní rozhodnutí již byla podána)
- v rámci této dokumentace bude zpracován podrobný rozpočet rozdělený na 1.část
Parcelace a zasíťování stavebních pozemků a 2. část Přečerpávací stanice a tlaková
kanalizace
- na základě rozpočtu bude stanovena za prvé přesná cena za prodej pozemků a tyto
prodány zájemcům a za druhé připravena žádost o dotaci Ministerstva zemědělství na
Dostavbu kanalizační sítě

b) Modernizace ČOV
- dokončuje se dokumentace pro Žádost o změnu stavby před dokončením a na jejím
základě budeme žádat vodohospodářský úřad o nové Rozhodnutí o vypouštění
odpadních vod ( povinný doklad pro podávání žádostí o dotaci na vodohospodářskou
infrastrukturu- viz. projekt Přečerpávací stanice a tlaková kanalizace)
- předpoklad realizace a kolaudace akce Modernizace ČOV: rok 2010

c) Bezpečnost a zpřístupnění dopravy
- obec obdržela dotaci z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích SČK
za prvé: na realizaci první etapy akce ( stavba přechodů pro pěší) ve výši 215 000 Kč
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– práce budou probíhat v létě 2008, výsledkem bude přechod u koloniálu a v zatáčce u
zrcadla
a za druhé: na projektovou dokumentaci druhé etapy ( autobusová čekárna, propojení
pěších tras v obci) ve výši 40 000 Kč
Informativní tabule měření rychlosti – výsledky zkušebního měření jsou vyvěšeny na
úřední desce OÚ, na jejich základě bude během května 2008 instalována v obci tabule
měření rychlosti

d) Veřejné osvětlení
- obec obdržela dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 134 000 Kč na akci
Modernizace a dostavba VO
- finance budou v první řadě použité v rámci celkové výměny vedení nízkého napětí
v obci ( pro obec to znamená výměnu vedení pro veřejné osvětlení), tato akce konečně
získala u ČEZ a.s prioritu č. 1 a předpokládá se, že během května proběhne výběrové
řízení na dodavatele a samotná akce se uskuteční v prázdninových měsících

d) Kostel sv. Havla

5.

6.

- na základě schůzek se stavebním technikem Arcibiskupství pražského a pracovnice
Národního památkového ústavu začalo zpracování Žádosti o dotaci z Programu
rozvoje venkova ( titul Ochrana kulturního dědictví – bude vyhlášen v říjnu 2008) na
celkovou rekonstrukci kostela ( střecha, omítky, vnitřní vybavení)
- v současnosti probíhá zaměření kostela, restaurátorský a dendrochronologický
průzkum a zpracování projektové dokumentace s rozpočtem akce
Různé
a) Nabídka ČEZ, Obnovitelné zdroje na výstavbu větrných elektráren
- jednání OZ navštívil zástupce ČEZ p. Březina a předložil záměr vystavět v katastru
obce ( oblast pod vrchem Skrýšov) moderní větrnou elektrárnu
- vysvětlil technické parametry stavby, jejího vlivu na krajinu a možnosti pravidelného
finančního příspěvku obci
- v současnosti ČEZ zjišťuje možnosti místní sítě vysokého napětí, pro kterou by
elektřina byla vyráběna, v případě dostatečné rezervy v síti a souhlasu obce by začala
příprava akce ( ta samotná trvá 3 roky)
- vyjádření zastupitelstva obce bude podmíněno diskuzí na mimořádném veřejném
zasedání za účasti zástupců ČEZ Obnovitelné zdroje
b) Žádost Domova seniorů Jankov o finanční příspěvek na aktivizační činnosti klientů
- zastupitelstvo pověřuje starostu obce jednáním o konkrétní výši a způsobu finanční
podpory
Jubilea:
27. 5. L. Vinduška
Kultura:
11. 5. Den matek
24. 5. Vystoupení V. Vlacha na počest 85. výročí narození J. Vlacha

Příští veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 2. 6. 2008 od 19 hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 5. 5. 2008 ( č. 06/08)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2007
b) příjem dotací z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích SČK
c) příjem dotace z Programu rozvoje venkova
d) prodej části pozemku par.č. 1216 Jar. Pěknému, Skrýšov
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Tomáš Grňa
Pavla Nádvorníková

Viktor Liška
starosta obce
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