Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 12. 4. 2010
Přítomno: 9 členů zastupitelstva
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Josef Horák, Jaroslav Váňa
Vedení zasedání: Viktor Liška
1.
Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 1. 3. 2010
- pro využití SDH a péče o zeleň byla zakoupena motorová pila Husqvarna 55
- po místním šetření bylo povoleno kácení jednoho jasanu ve Skrýšově (nejblíže
kapličce) žadatele Jar. Suka, kácení ostatních 3 jasanů bylo zamítnuto
2.
Hospodaření
a) Přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem SČK
- zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2009 - při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b) Zpráva finančního výboru
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu FV o výši pohledávek obce a čerpání
rozpočtu v 1. čtvrtletí roku 2010
- zastupitelstvo obce schvaluje převod pohledávky Jos. Rybáčka ve výši 13 500 Kč
(nezaplacené nájemné) z hlavního účetnictví na podrozvahový účet (Hlasování 9 pro)
c) Účetnictví MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje vedení účetnictví MŠ Ratměřice ve zjednodušeném
rozsahu podle §9 vyhl.č. 410/2009 Sb. (Hlasování 9 pro)
3.
Oprava kaple v Hrzíně
- byly zahájeny práce na kapli v Hrzíně, akci provádí Votická stavební a.s.
- celkový rozpočet 366 000 Kč, dotace Leader Posázaví 200 000 Kč
- v rámci akce bude nově oplechována věžička, vyměněna střešní krytina, vyspraveno
vnější i vnitřní zdivo a podlaha, kaple bude odkopána a zdrenážována a bude do ní
zřízena přípojka elektrické energie, která bude pohánět nové elektrické zvonění
4.
Rekonstrukce místních komunikací ve středu obce a pěší stezka
- za získání Modré stuhy v soutěži Vesnice roku 2009 obdržela obec od Ministerstva
pro místní rozvoj dotaci ve výši 600 000 Kč na akci Rekonstrukce místních
komunikací ve středu obce (celkový rozpočet cca 780 000 Kč)
- součástí akce je položení nového asfaltového povrchu na místní komunikaci za
úřadem, u bazény a za přechodem k č.p. 28, vybudování 4 parkovacích stání za
ostrůvkem k přechodu, vydláždění výjezdu z hasičské zbrojnice, stání kontejnerů na
tříděný odpad a pěší stezky (v úrovni komunikace) spojující oba přechody
- na příštím zasedání ZO budou vyhodnoceny nabídky na provedení prací
5. Pokračování zasíťování stavebních parcel
- vítěz výběrového řízení na akci Dostavba stokové sítě včetně přečerpávací stanice
firma DB-VS Benešov provede další fázi zasíťování nových stavebních parcel –
dostavěn bude zbytek kanalizačního řádu a chybějící kanalizační přípojky, dešťová
kanalizace a vsakovací jímka na odvod vody z komunikace a kameninový podklad pod
15. 4. 2010
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asfalt v nové slepé ulici – zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy DB-VS
(Hlasování 9 pro)
- realizace od 20. 4. 2010
- v rámci těchto prací firma DB-VS provede 19. 4. opravu porušeného vodovodního
řadu před č.p. 93 a vysazení nového uzávěru na řadu pro lokalitu u hřbitova
- výsledky dotačního titulu na celou akci přečerpávací stanice a tlakové kanalizace
budou známy nejspíše až v červnu 2010
6. Územní plán obce
- zastupitelstvo sbírá požadavky občanů a firem na změny ve stávajícím územním
plánu (ÚP) do konce dubna 2010, do konce léta budou všichni seznámeni s chystaným
návrhem nového ÚP
- zastupitelstvo žádá občany, aby se seznámili s možností využití svých soukromých
pozemků ve stávajícím ÚP a případně přednesli své nové požadavky, ÚP je tvořen
s výhledem do budoucnosti a nyní je ten správný čas postihnout nové možnosti
rozvoje obce a využití i soukromých pozemků
7. Různé
a) Žádosti Zd. Rezka o souhlas se stavbou rodinného domu a uskladněním zeminy
- zastupitelstvo obce schvaluje stavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 663/35
podle přiložené situace a nákresů (Hlasování 9 pro)
- zastupitelstvo obce schvaluje možnost uložení zeminy a kamenu na obecním
pozemku 659/6 (nad hřištěm) za předpokladu vybudování vjezdu na tento pozemek
(Hlasování 9 pro) – vybudování vjezdu ze silnice II.tř. musí být schváleno odborem
dopravy MěÚ Votice, Dopravním inspektorátem PČR a SÚS Benešov
b) Komunální volby 2010
- zastupitelstvo obce schvaluje počet zastupitelů pro další volební období obce
Ratměřice na 9 (Hlasování 9 pro)
c) Svoz odpadu
- od pátku 23. 4. do neděle 25. 4. bude na návsi v Ratměřicích přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad
- od května bude prováděn svoz komunálních odpadů prováděn v sudých týdnech,
tzn. že první květnový svoz proběhne ve čtvrtek 6. 5.
- v sobotu 15. 5. proběhne v Ratměřicích, Hrzíně a Skrýšově svoz nebezpečných
odpadů
d) Vesnice roku 2010
- obec do 30. 4. podá přihlášku do soutěže Vesnice roku 2010
9. Společnost, plán akcí
18. 4. – Setkání v kostele sv. Havla spojené s otevřením kostela v turistické sezóně
25. 4. – Vítání občánků
30. 4. – Stavění máje
9. 5. – Den matek –zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek SPOZ Ratměřice na
dopravu účinkujících (Hlasování 9 pro)
15. 4. 2010
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Jubilea:
22. 4. pí. J. Váňová (gratulace Grňa, Liška)
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 3. 5. 2010 od 19 hodin.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 12. 4. 2010 (č. 03/10)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) dotaci MMR na akci Rekonstrukce místních komunikací v centru obce
b) nabídku firmy DB-VS na druhou fázi zasíťování stavebních parcel
c) vedení účetnictví MŠ Ratměřice ve zjednodušeném rozsahu podle §9 vyhl.č.
410/2009 Sb.
d) převod pohledávky ve výši 13 500 Kč z hlavního účetnictví na podrozvahový účet
e) stavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 663/35
f) uložení zeminy a kamenu na obecním pozemku 659/6
g) počet zastupitelů pro další volební období obce Ratměřice na 9
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
h) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009
i) Zprávu finančního výboru za 1. čtvrtletí 2010
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Josef Horák
Jaroslav Váňa
Viktor Liška
starosta obce

15. 4. 2010
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