Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 10. 1. 2011
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, 1 host
Omluvena: Pavla Nádvorníková
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Luboš Benák, Pavel Vosátka
1.
Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 27. 12. 2010
2.
Hospodaření obce
a) Zpráva finančního výboru a inventarizační komise
a) kontrola pokladny, pohledávek a plnění rozpočtu obce k 31. 12. 2010
b) kontrola inventarizace majetku obce
- nebyly zjištěny žádné závady, FV zároveň předložil Plán kontrol na rok 2011
- inventarizace majetku mateřské školy bude provedena během 1. čtvrtletí roku 2011
b) Zpráva kontrolního výboru
- kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce, uzavřených smluv a pracovních poměrů
a dohod o provedení práce, KV zároveň předložil Plán kontrol na rok 2011
- připomínka KV k nevyvěšení schváleného záměru obce o pronájmu hasičárny ve
Skrýšově – bude provedeno k 28. 2. 2011
c)Čerpání rozpočtu v roce 2010
- výsledek hospodaření obce v roce 2010: příjmy- 5 865 389 Kč, výdaje- 6 401 628 Kč
- rozdíl byl hrazen z přebytku hospodaření v minulém roce
Kapitola Pitná voda a odvádění a čištění odpadních vod: příjmy- 327 000 Kč, výdaje- 300 000
Kč (nejsou započítány částky za doprojektování a ostatní dokumentaci k žádosti o
finanční dotaci na tlakovou kanalizaci a modernizaci ČOV a náklady na výstavbu
nových vodovodních a kanalizačních řadů)
Kapitola Sběr a svoz komunálních odpadů: příjmy- 107 300 Kč, výdaje- 216 000Kč
- zastupitelstvo obce bere na vědomí a doporučuje pro rok 2011 zachování cen
vodného, stočného a místního poplatku za komunální odpad ve stávající výši
d) Příspěvek na provoz MŠ Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na provoz MŠ Ratměřice v roce 2011 ve výši
85 000 Kč (Hlasování 8 pro)
3. Žádosti o dotace na akce Plánu rozvoje obce
a) Stavební úpravy hřiště TJ - II. etapa
- v rámci akce ve výši 1 250 000 Kč bude dostavěno nové fotbalové hřiště, připraven
podklad pro budoucí multifunkční hřiště, vystavěna ochranná síť za východní
brankou, oplocení podél místní komunikace k Odlochovicům a osazeny dvě branky,
dvě střídačky a lavičky podél hřiště
- práce budou zahájeny firmou DB-VS v nejbližším termínu podle počasí
b) Úprava veřejného prostranství v Hrzíně
- byl zpracován rozpočet ve výši cca 625 000 Kč, v rámci kterého bude opravena
hasičská zbrojnice, rozšířen propustek pod hrází návesního rybníka a zpevněna místní
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4.

cesta, prohloubeny příkopy podél silnice při vjezdu do obce a opraveny povrchy na
překopu silnice ke kapli a u horských vpustí na návsi
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Votická stavební na provedení této akce
c) Rekonstrukce místních komunikací ve Skrýšově
- v rámci akce ve výši 627 000 Kč budou opraveny asfaltové povrchy od křížku na
Strubech pod hasičskou zbrojnici a cca 25 m pod odbočku k Melhauzům
- na výše zmíněné akce bude zažádáno o dotaci z programu MMR podpora obnovy a
rozvoje venkova – titul č.1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
d) Modernizace autobusových zastávek ve Skrýšově a Pod Horou
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Dřevovýroba Balkon V. Smitka na
dodávku autobusové čekárny do Skrýšova (Hlasování 8 pro)
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy Vendula Nosálková - zámečnictví na
dodávku autobusové čekárny na zastávku Pod Horou (Hlasování 4 pro, 3 proti, 1 se zdržel)
- celková výše projektu (s výstavbou podest ze zámkové dlažby a osazením
odpadkových košů) je 220 996 Kč
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje na rok
2011 na projekt Modernizace autobusových zastávek ve Vesnici roku 2010 – Obci
Ratměřice a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce.
e) Víkend vojenské historie (Jankow 1645)
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje na rok
2011 na projekt Víkend vojenské historie a zavazuje se ke spolufinancování projektu
z rozpočtu obce v daném roce. (Hlasování 8 pro)
- Víkend vojenské historie (pravděpodobně 3. – 5. 6. 2011) je součástí vlkého projektu
JANKOW 1645, v rámci kterého se plánuje rozšíření muzea bitvy v Jankově, stavba
srubu s venkovní expozicí u mohyly, stavba přírodního amfiteátru u Ratměřice a
v roce 2015 (370. výročí) rekonstrukce bitvy
- v rámci tábora na louce mezi hřbitovem Jordánkem proběhne výcvik vojsk, ukázky
výcviku pěchoty, jezdectva a dělostřelectva, představení pro děti, přednášky o historii
Třicetileté války, taneční zábava, mše v kostele a dobové tržiště
Různé
a) Architektonická studie přestavby budovy OÚ a MŠ
- projektantka ing. arch. H. Urbanová představila zastupitelům možné varianty
rekonstrukce a přístavby budovy i jejího vnitřního využití
- pro další rozpracování byla vybrána varianta s možností ubourání východního
přístavku, na místě kterého vznikne nová dvoupatrová přístavba – v ní bude
umístněno kontaktní místo s občany, kanceláře OÚ a zasedací místnost a zároveň
v bezbariérové úrovni knihovna a v prvním patře multifunkční místnost na cvičení a
jinou zájmovou činnost - výstupy z této fáze budou představeny na zasedání 28. 2.
b) Základní dopravní obslužnost
- Středočeský kraj na základě škrtů v rozpočtu na dopravu v roce 2011 přistoupil ke
zvýšení jízdného (o 20%) a zároveň se rozhodl k 1. 2. zrušit některé autobusové spoje,
Ratměřic se týkají tyto spoje:
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1. na lince Vlašim – Votice spoj v 16:45 z Vlašimi a poté 19:17 z Votic
2. na lince Odlochovice – Votice spoj spoj v 19:45 z Odlochovic
3. na lince Zvěstov - Praha nedělní spoj v 17:00 ze Zvěstova a zpět v 19:20 z Roztyl
- v pondělí 10. 1. proběhlo mimořádné jednání zástupců obcí sdružení BENE-BUS,
na kterém se valná hromada usnesla odeslat na Středočeský kraj otevřený dopis, ve
kterém odmítá plánované rušení autobusových spojů v daném termínu a žádá diskuzi
o případných možných úsporných opatřeních
- zastupitelstvo obce Ratměřice se připojuje k postupu svazku obcí BENE-BUS a
neschvaluje rušní autobusových spojů (Hlasování 8 pro)
5. Společnost, kultura
5. 2. Sportovní ples
19. 2. Dětský karneval
19. 2. Valná hromada TJ Ratměřice
5. 3. Masopust
Jubilea:
10. 1. p. K. Houlík (gratulace Liška, Procházková)
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 28. 2. 2011 od 18 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 10. 1. 2011 (č. 11/1)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Příspěvek na provoz MŠ Ratměřice v roce 2011
2. nabídku firmy Dřevovýroba Balkon V. Smitka na dodávku autobusové čekárny
do Skrýšova
3. nabídku firmy Vendula Nosálková - zámečnictví na dodávku autobusové
čekárny na zastávku Pod Horou
4. nabídku firmy Votická stavební na akci Úprava veřejného prostranství a oprava
hasičské zbrojnice v Hrzíně
5. podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje na rok 2011 na projekt
Modernizace autobusových zastávek ve Vesnici roku 2010 – Obci Ratměřice a
zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce v daném roce
6. podání žádosti o dotaci ze Středočeského kraje na rok 2011 na projekt Víkend
vojenské historie a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu obce
v daném roce
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
7. rušení navržených autobusových spojů v rámci základní dopravní obslužnosti
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
8. plnění rozpočtu v roce 2011
9. zprávu finanční a kontrolního výboru a inventarizační komise
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Luboš Benák
Pavel Vosátka
Viktor Liška
starosta obce
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