Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 12. 7. 2010
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Omluven: Tomáš Grňa
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Pavla Nádvorníková, Jaroslav Váňa
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 7. 6. 2010
Hospodaření
a) Smlouva o bezúplatném převodu majetku
- zastupitelstvo schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku s Mikroregionem
Džbány- jedná se o informační panel v Ratměřicích (Hlasování 8)
b) Rozpočtové opatření č. 3
- – zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3/2010, které navyšuje výdaje o
900 000 Kč na realizované dotační projekty (Hlasování 8 pro)
c) Žádost o zánik zástavního práva
- zastupitelstvo obce schvaluje zánik zástavního práva na budově čp. 61 a stavebním
pozemku parc.č. 25/2, k.ú. Ratměřice, které bylo zapsáno na základě Kupní smlouvy
mezi Obcí Ratměřice a manželi Petrem Kubíčkem a Pavlou Nádvorníkovou ze dne
14. 7. 2006 – důvodem je konsolidace půjček (Hlasování 7 pro, 1 se zdržel)
Oprava kaple v Hrzíně
- dílo bylo Votickou stavební předáno, zbývá připojit kapličku na energetickou
soustavu ČEZ- podána žádost
Přestavba sportovního areálu TJ
- výbor TJ vybral na základě cenových nabídek prováděcí firmu 1. fáze přestavby
fotbalového hřiště – akci bude provádět firma DB-VS Benešov za nabídkovou cenu
660 000 Kč
- na akci získala TJ Ratměřice dotaci ve výši 310 000 Kč z grantového programu
ČMFS Zelený trávník
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek pro TJ ve výši 200 000 Kč jako finanční
spoluúčast tohoto projektu (Hlasování 6 pro, 1 proti, 1 se zdržel)
Rekonstrukce místních komunikací v centru obce
- byly zahájeny práce v okolí hasičské zbrojnice, kde bude vydlážděn vjezd pro
hasičský vůz a plocha pod kontejnery, současně vzniknou 3 parkovací místa (vč. 1 pro
invalidy) u přechodu pro chodce a bude položen nový asfalt
Dotační programy
- obec neobdržela od Středočeského kraje finanční prostředky na realizaci projektů
Přestavba budovy OÚ a MŠ Ratměřice a na Dostavbu stokových sítí včetně
přečerpávací stanice- další žádosti o dotační prostředky na tyto akce budou podány na
podzim 2010
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7.

Územní plán obce
- zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení nového územního plánu Ratměřic, který
bude řešit celé administrativní území obce, tj. katastrální území Ratměřice (včetně
osady Skrýšov) a Hrzín
- ZO rozhodlo, že určeným zastupitelem pro pořízení územního plánu je Viktor Liška,
starosta obce Ratměřice
- ZO rozhodlo, že pořizovatelem územního plánu bude Městský úřad Votice, odbor
výstavby a územního plánování, a pověřilo starostu obce podáním žádosti na tento
úřad o pořízení územního plánu (Hlasování 8 pro)
- na základě došlých cenových nabídek zastupitelstvo obce schvaluje jako zpracovatele
územního plánu Atelier M.A.A.T. zastoupený Ing.arch. Martinem Jirovským Ph.D.
(Hlasování 7 pro, 1 se zdržel)

8.

Vesnice roku 2010
- zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci
slavnostního vyhlášení středočeského krajského kola soutěže Vesnice roku 2010 v
Ratměřicích i těm, kteří úklidem veřejných prostranství i svých nemovitostí přispěli ke
krásnému vzhledu naší obce
- hodnotitelská komise celostátního kola soutěže nás přijede navštívit v týdnu od 30. 8.
do 5. 9. a zastupitelstvo obce věří, že se opět všichni občané zapojí do úklidu a vzorné
prezentace Ratměřic
11. Společnost, plán akcí
a) Fotbalový turnaj
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 1500 Kč na nákup cen na fotbalový turnaj O
pohár obce Ratměřice (Hlasování 8 pro)
b) Pouťové slavnosti
- program bude ozvláštněn noční hasičskou fontánou od 21, 30 hodin u rybníka
Lazna, kde proběhne i večerní posezení s hudbou, nedělní procesí a sousedské setkání
se uskuteční na návsi
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 1500 Kč na Dětské sportovní dopoledne
(Hlasování 8 pro)

c) Sochařsko – malířské sympozium
- sympozium se kvůli organizačním a personálním obtížím a kvůli neobdržení dotace
od Středočeského kraje v letošním roce neuskuteční
Jubilea:
31. 7. pí. J. Oppltová
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 6. 9. 2010 od 19 hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 12. 7. 2010 (č. 06/10)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu majetku s Mikroregionem Džbány
b) rozpočtové opatření č.3/2010
c) zánik zástavního práva na budově čp. 61 a stavebním pozemku parc.č. 25/2, k.ú.
Ratměřice
d) příspěvek TJ Ratměřice ve výši 200 000 Kč na akci přestavba fotbalového hřiště
e) pořízení nového územního plánu Ratměřic, který bude řešit celé administrativní
území obce, tj. katastrální území Ratměřice (včetně osady Skrýšov) a Hrzín
f) zastupitele obce pro pořízení územního plánu a pořizovatele ÚP MěÚ Votice, odbor
výstavby a ÚP
g) zpracovatele územního plánu Atelier M.A.A.T.
h) příspěvek 1500 Kč na nákup cen na fotbalový turnaj O pohár obce Ratměřice
ch) příspěvek 1500 Kč na Dětské sportovní dopoledne

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Jaroslav Váňa
Pavla Nádvorníková

Viktor Liška
starosta obce
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