Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 6. 9. 2010
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Pavel Vosátka, František Voříšek
1.
Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 12. 7. 2010
2.
Hospodaření obce
a) Zpráva kontrolního výboru za 1. pololetí 2010
- zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce,
uzavřených smluv a pracovních poměrů a dohod o provedení práce- bez připomínek
kontrolního výboru
b) Zpráva finančního výboru za 2. čtvrtletí 2010
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu FV o výši pohledávek obce a čerpání
rozpočtu v 2. čtvrtletí roku 2010
c) Žádost o zánik zástavního práva
- zastupitelstvo obce schvaluje zánik zástavního práva na pozemku parc.č. 663/29 a
stavebním pozemku parc.č. 154, k.ú. Ratměřice, které bylo zapsáno na základě Kupní
smlouvy mezi Obcí Ratměřice a panem Tomášem Grňou ze dne 29. 1. 2009.
(Hlasování 8 pro, 1 se zdržel)

3.

4.
5.

6.

7.

a) audit hospodaření obce – kontrola hospodaření obce ze strany krajského úřadu SČk
proběhne 13. 10.
Tvorba územního plánu obce
- na základě podepsané smlouvy s ateliérem M.A.A.T. Tábor začaly práce na novém
územním plánu obce – v 1. etapě jsou získávány průzkumy a rozbory k zadání ÚP a
probíhá digitalizace katastrálních map a jiných mapových podkladů – tato etapa potrvá
3 měsíce a během ní se uskuteční veřejné projednání zadání ÚP s občany, aby mohly
být vzneseny poslední připomínky a návrhy
Přestavba sportovního areálu TJ
- práce probíhají podle zadání, v současnosti probíhá hloubení drenáží a pokládka
vodovodní větve na zavlažování, termín osetí a zakončení díla je do konce září
Rekonstrukce místních komunikací v centru obce
- práce probíhají podle zadání, v současnosti proběhne zfrézování stávajícího asfaltu,
aby nedocházelo k navyšování vozovky, současně je řešeno odvodnění kanalizačními
vpustěmi, nový asfalt bude položen do 17. září
Zasíťování nových stavebních parcel
- proběhla poslední etapa zasíťování – propojení stávajícího plynovodu s nově
vybudovanou větví, zároveň byla uzavřena smlouva s RWE GasNet, a.s. a nový
plynovod byl odprodán
Příprava akcí Plánu rozvoje obce
- za vítězství v krajském kole Vesnice roku 2010 obdrží obec v příštím roce formou
dotace 1 000 000 Kč (k tomu musí obec zaplatit spoluúčast 20%) – probíhá proto
příprava projektů, které by se mohly z této dotace financovat
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a) 2. etapa rekonstrukce sportovního areálu – v příštím roce je v plánu úprava východní části
hřiště ze stávající dolní poloviny a propojení obou částí, tak aby se dalo co nejrychleji
hrát soutěžní utkání, dále je třeba areál oplotit, vybudovat ochranné sítě a lavičky pro
hráče a diváky
b) Přestavba budovy OÚ a MŠ – bude vytvořena nová dokumentace pro rekonstrukci a
využití budovy ing. H. Urbanovou- stávající studie neřešila protipožární a hygienické
předpisy
c) Rekonstrukce místní komunikace do Hrzína
- o tom, který projekt bude obec realizovat rozhodne zastupitelstvo po konzultacích
s pracovníky ministerstva pro místní rozvoj, kteří řídí tento dotační program
8. Vesnice roku 2010
- zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci prezentace
obce v rámci celostátního kola soutěže VR 2010 Ratměřicích i těm, kteří úklidem
veřejných prostranství i svých nemovitostí přispěli ke krásnému vzhledu naší obce
- slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 11. 9. v Luhačovicích
9. Mikroregion Džbány
- v rámci spolupráce mikroregionu navštíví naší obec zástupci mikroregionu
Hustopečsko ( 9. 9.) a Konstantinolázeňsko (24. 9.)
- exkurze Mikroregionu Džbány do Konstatninových lázní proběhne 30. 10. a 1. 11. a
z každé obce se jí zúčastní 4 zástupci a řad zastupitelů a pracovníků OÚ
10. Jubilea:
18. 9. pí. M. Filipová
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 4. 10. 2010 od 19 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 6. 9. 2010 (č. 07/10)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) zánik zástavního práva na pozemku parc.č. 663/29 a stavebním pozemku parc.č.
154, k.ú. Ratměřice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
b) zprávy kontrolního a finančního výboru
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavel Vosátka
František Voříšek
Viktor Liška
starosta obce
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