Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 2. 5. 2011
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, 1 host
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Pavla Nádvorníková, Jaroslav Váňa
1.
Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 28. 3. 2011
2.
Hospodaření obce
a) Přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem SČK
- zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2010 - při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky
b) Odpadové hospodářství
- v květnu je zahájen letní režim svozu popelnic 1x za 14 dní každý lichý čtvrtek
- od května budou zároveň z důvodu přesné evidence a úspor nákladů na svoz
sváženy pouze nádoby označené nálepkou dokladující zaplacení místního poplatku a
pytle s nápisem Compag
- separovaný odpad je nově svážen na objednání OÚ, nikoliv pravidelně ze všech
stanovišť, proto bude-li váš kontejner na separace plný a nebude vyvezen, kontaktujte
OÚ, aby objednal svoz, děkujeme za pochopení
c) Žádost p. Beránka, Ratměřice čp. 29 o snížení místního poplatku za
komunální odpad
- zastupitelstvo obce schvaluje snížení sazby místního poplatku na částku 400 Kč,
protože majitel nemovitosti č. 29 nemůže využít pravidelného svozu popelnic (viz.
např. rekreanti v Hrzíně) (Hlasování: 9 pro)
3. Akce Programu rozvoje obce
a) Přestavba sportovního areálu
- v prvním květnovém týdnu bude oseta druhá polovina nového hřiště, které provede
subdodávkou firma Technické služby Vlašim, zároveň je třeba zapískovat, provzdušnit
a dosít první polovinu hřiště
- navazovat bude výstavba oplocení, branek, ochranné sítě a střídaček a pravidelná
péče o travní porost (sekání, zavlažování, selekce kamínků apod.)- podle možností
budou práce zčásti prováděny brigádně členy TJ
b) Oprava komunikace ve Skrýšově
- práce bude provedena v druhé polovině května
c) Rekonstrukce veřejného prostranství v Hrzíně
- byly zahájeny práce podél vjezdu do Hrzína, kde byly vyčištěny a prohloubeny
silniční strouhy, od 9. 5. budou následovat opravy dvou silničních propustků a cesty
pod hrází návesního rybníka
- zároveň v polovině května ratměřičtí hasiči zahájí brigádně práce na rekonstrukci
hasičárny
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4.

5.

6.

7.

d) Prezentační a propagační materiály
- firma ASTRONprint vyrobila uvítací tabule na začátek obce, velkoformátové
samolepy na čekárnu a nyní pracuje na prezentačním stánku s potiskem a bannery a
zároveň brožuře o Ratměřicích- termín 21. 5.
Projektové dokumentace
a) Přestavba fotbalového hřiště
- vzhledem k zanechání valu za novým hřiště musela obec nechat zpracovat novou
PD- zpracoval ji Atelier M.A.A.T. a val navrhl jako odpočinkovou zónu s bobovou a
cyklotrialovou dráhou pro děti a posezením na lavičkách pod stromy, dále bylo
navrženo nové parkoviště u místní komunikace na Odlochovice a umístění budoucího
multifunkčního hřiště
b) Přestavba budovy OÚ
- ing. H. Urbanová dokončila ověřovací studii nového uspořádání a využití budovy
OÚ a MŠ, kterou osobně prezentovala na zasedání ZO v několika navržených
variantách, po diskuzi zastupitelé vybrali nejvhodnější variantu, která bude dále
rozpracována do architektonické studie s variantami konkrétních použitelných
materiálů
c) Úprava parčíku před OÚ
- obec zadala zpracování ing. M. Vlnasové z ateliéru a05, která připraví řešení parčíku
jako zastavení naučné stezky
Spolupráce
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě dobré spolupráce při soutěži Vesnice roku i
při následných aktivitách přihlášku obce do Spolku pro obnovu venkova a Sdružení
místních samospráv (Hlasování: 9 pro)
Různé
a) příspěvek na činnost Diakonie Vlašim – zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek
ve výši 500 Kč (Hlasování: 9 pro)
b) příspěvek na činnost Ochrany fauny Votice – zastupitelstvo obce schvaluje
příspěvek ve výši 1 000 Kč (Hlasování: 9 pro)
c) příspěvek na brožuru Projekty Leader v Posázaví (vydavá mikroregion
Chopos)– zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 2 000 Kč- máme v ní
zastoupen projekty přestavby hasičárny a hrzínské kapličky (Hlasování: 9 pro)
Společnost, kultura
8. 5. Den matek
28. 5. Dětský den s divadlem a diskotékou
Jubilea:
26. 5. Z. Vindušková

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 20. 6. 2011 od 19 hodin.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 2. 5. 2011 (č. 11/4)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Snížení sazby poplatku za komunální odpad u rekreačního objektu čp. 22
2. Přihlášku obce do Spolku pro obnovu venkova ČR
3. Přihlášku obce do Sdružení místních samospráv ČR
4. Příspěvek na činnost Diakonie Vlašim
5. Příspěvek na činnost Ochrany fauny Votice
6. Příspěvek Mikroregionu CHopos na vydání brožury projektů Leader
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
7. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavla Nádvorníková
Jaroslav Váňa
Viktor Liška
starosta obce
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