Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 3. 5. 2010
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Omluvena: Vladimíra Černá
Určení zapisovatele: Tomáš Grňa
Určení ověřovatelů zápisu: Daniel Vepřek, Pavla Nádvorníková
1.
Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání 12. 4. 2010
- byla provedena oprava vodovodního řadu a vsazeno nové šoupě pro uzavírání větve
u hřbitova
- proběhlo zalesnění holin v lesích v Hartmanech a dolním Opatově
2.
Hospodaření
a) Registrace osob do Centrálního systému účetních informací státu
- zastupitelstvo bere na vědomí registraci J. Čabanové jako zodpovědné osoby a E.
Semerádové jako náhradní zodpovědné osoby do CSÚIS
b) Dočasné zproštění poplatku za komunální odpad Hrzín 18
- z důvodu úmrtí majitele nemovitosti bude tato dočasně zproštěna od poplatku za
komunální odpad, poplatek bude vyměřen po dědickém řízení
c) Nákup pozemku parc.č. 562
- zastupitelstvo obce schvaluje nákup pozemku parc.č. 562 PK (v Trávníkách) od
majitelů D. Pokorného a M. Mikulíka za cenu 111 Kč/m2 (511 m2) (Hlasování 6 pro, 2 se
zdrželi)
– přes pozemek prochází stávající kanalizace a je na něm projektováno umístění

3.

4.
5.

6.

tlakové kanalizace, zastupitelstvo jej plánuje navrhnout do nového územního plánu
jako stavební pozemek
Oprava kaple v Hrzíně
- z kaple byla otlučena nesourodá vnější omítka a ta byla nově nahozena, v současnosti
probíhá odstranění krytiny, výměna oplechování věže a nevyhovujících dřevěných
prvků krovu
- památkáři byla navržena nová cihlová podlaha
- v rámci oprav kaple Votická stavební a.s. zabuduje obrubníky v dolní části návsi, tak
aby byly chráněny studny před splachy dešťové vody
Zasíťování nových stavebních parcel
- během května budou všechny parcely připojeny na kanalizaci a plynovod, v nové
ulici bude vytvořen jeden zelený pás
Prodloužení vodovodního řadu u hřbitova
- zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření vodovodního řadu u hřbitova směrem
k novým parcelám a pod hřbitov (příprava na budoucí zasíťování nových stavebních
lokalit), v první fázi bude zadána práce na projektové dokumentaci (Hlasování 6 pro, 2 se
zdrželi)

Přestavba sportovního areálu TJ
- TJ Ratměřice zažádala o finanční dotaci na akci Přestavba fotbalového hřiště z grantu
Zelený trávník ČMFS, projekt byl navržen Krajským fotbalovým svazem
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k financování, nyní čekáme na stanovisko MŠMT o uvolnění peněz, zároveň probíhá
stavební řízení na nové uspořádání hřiště
7. Fotovoltaické elektrárny
- obec oslovila další akciová společnost se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny
na obecních pozemcích u skrýšovského dvoru (cca 2-3 ha), zastupitelstvo odkládá
rozhodnutí na další zasedání na základě jednání s ČEZ a.s. o možnosti připojení do
sítě a upřesnění dalších informací
8. Různé
a) Smlouva o zřízení věcného břemene s Telefonica O2
- zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s Telefonicea O2
na pozemku parc.č. 1376 ve Skrýšově (Hlasování 8 pro)
b) Postavení a úkoly obcí při krizovém řízení
- zastupitelstvo obce bere na vědomí materiál Bezpečnostní rady obce s rozšířenou
působností Votice, který stanovuje úkoly obce a starosty obce při přípravě na
mimořádné události, při řešení krizových událostí a k zajišťování obrany státu
c) Vesnice roku 2010
- obec podala přihlášku do soutěže, hodnotitelská komise navštíví obec na přelomu
května a června
9. Společnost, plán akcí
9. 5. – Den matek
Jubilea:
2. 6. p. J. Černý (gratulace Voříšek, Liška)
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 7. 6. 2010 od 19 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 3. 5. 2010 (č. 04/10)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) nákup pozemku parc.č. 562 PK za cenu 111 Kč/m2
b) smlouvu o zřízení věcného břemene s Telefonicea O2 na pozemku parc.č. 1376
c) rozšíření vodovodního řadu u hřbitova a vypracování projektové dokumentace
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
d) Registraci osob do Centrálního systému účetních informací státu
e) materiál Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Votice
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavla Nádvorníková
Daniel Vepřek
Viktor Liška
starosta obce
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