Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 4. 10. 2010
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa, Daniel Vepřek
1.
Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 6. 9. 2010
2.
Hospodaření obce
a) Rozpočtové opatření č.4/2010
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.4/2010, kterým se navyšují
příjmy i výdaje obce o 400 000 Kč (Hlasování 9 pro)
b) Směrnice č. 4/2010
- zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 4/2010 o evidenci majetku (Hlasování 9 pro)
3.
Tvorba územního plánu obce
- vzhledem k nevhodnosti navrhovaných termínů bylo posunuto veřejné projednání
zadání ÚP obce na měsíc listopad
4.
Dokončení realizace akcí
a) Stavební úpravy hřiště TJ – I. etapa
- zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí příspěvku TJ Ratměřice na
dokončení akce ve výši 20 830 Kč (Hlasování 8 pro, 1 se zdržel)
b) Rekonstrukce ústních komunikací v centru obce
- u obou akcí bylo předáno dílo a požádáno o proplacení dotačních výdajů ČSTV a
MMR
5.
Dotační tituly na rok 2011
- za vítězství v soutěži Vesnice roku 2010 obdrží obec v příštím roce formou dotace
2 000 000 Kč (k tomu musí obec zaplatit spoluúčast 20%), tzn. že celkem 2 500 000
Kč může být investováno do oprav a obnovy obecního majetku
- zastupitelstvo obce doporučuje nově zvolenému zastupitelstvu tyto dotační
prostředky použít na:
1. polovinu tj. 1 250 000 Kč na dokončení akce Rekonstrukce sportovního areálu
Ratměřice (tj. dokončení přestavby fotbalového hřiště, oplocení a zázemí hřiště,
příprava podloží na výstavbu multifunkčního hřiště na volejbal, tenis atd.)
2. polovinu rozdělit na částky 625 000 Kč pro potřeby osad Skrýšov a Hrzín – tam se
bude jednat zejména o opravu místních komunikací, ale možné jsou i další opravy
obecního majetku (v Hrzíně např. odvodnění silnice pod křížkem)
6. Různé
a) projektová dokumentace Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ
- zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o dílo s ing. arch. Hanou Urbanovou na
vytvoření I.etapy architektonické studie (tzv. ověřovací studie), která bude řešit
možnosti využití budovy, přístupy do objektu, základní architektonický názor (tvar,
členění, materiálové řešení) a základní dispoziční členění (Hlasování 8 pro, 1 se zdržel)
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b) Záměr o pronájmu hasičárny ve Skrýšově
- zastupitelstvo obce schvaluje záměr o pronájmu, nabídky je možné dávat do 15.
listopadu 2010 (Hlasování 7 pro, 2 se zdrželi)
c) Odpadové hospodářství
- svoz komunálního odpadu bude od října prováděn každý týden ve čtvrtek
- obec obdržela od společnosti EKO-KOM nový kontejner na papír a na Tetra-PAK
– budou umístěny na stanovišti v Ouvoze
- o víkendu 16. – 17. 10. bude přistaven kontejner na velkoobjemový odpad
7. Jubilea
9. 10. pí J. Brožová (blahopřání)
21. 10. p. F. Voříšek (gratulace Liška, Horák)
Společenské akce
8. 10. Taneční zábavy se skupinou UNISONO
22. 10. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Vesnice roku 2010 – program začne ve 12
hodin, samotný ceremoniál bude zahájen ve 14 hodin, poté je až do večera připraven
kulturní program (viz. plakáty)
30. 10. Lampiónový původ s rádiem Blaník (host Jakub Smolík)od 18 hodin
8. Zhodnocení činnosti zastupitelstva obce ve volebním období 2006 – 2010
- starosta obce krátce zhodnotil činnost ZO v uplynulých 4 letech a poděkoval
odstupujícím zastupitelům za dobrou a prospěšnou spolupráci
Příští řádné veřejné zasedání ZO (ustanovující pro nové zastupitelstvo obce) se bude
konat v pondělí 1. 11 2010 od 18 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 4. 10. 2010 (č. 08/10)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) rozpočtové opatření č.4/2010
b) Směrnici č. 4/2010 o evidenci majetku
c) Dohodu o poskytnutí příspěvku TJ Ratměřice
d) Záměr o pronájmu hasičárny ve Skrýšově
e) smlouvu o dílo s ing. arch. Hanou Urbanovou na vytvoření I.etapy architektonické
studie
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Tomáš Grňa
Daniel Vepřek
Viktor Liška
starosta obce
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