Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 20. 6. 2011
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, 1 host
Omluvena: Kateřina Procházková
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa, Lucie Svatošová
1.
Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 2. 5. 2011
2.
Hospodaření obce
a) Závěrečný účet obce za rok 2010
- zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad (Hlasování:
8 pro)

3.

4.

b) Rozpočtové opatření č.2/2011
-- zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.2/2011, které navyšuje příjmy
o 3 090 290 Kč a výdaje o 3 930 000 Kč (rozdíl je způsoben výší spoluúčasti u
dotačních akcí) (Hlasování: 8 pro)
c) Žádost pí Měchurové, Hrzín čp. 18 o zproštění z platby místního poplatku za
komunální odpad
- zastupitelstvo obce schvaluje dočasné zproštění z platby místního poplatku za
komunální odpad, protože majitelka nemovitost vůbec nevyužívá a v současné chvíli ji
nabízí k prodeji, poplatek bude vypočten novému majiteli nemovitosti (Hlasování: 8 pro)
Akce Programu rozvoje obce
a) Přestavba sportovního areálu
- v současnosti probíhá stavba oplocení, střídaček a ochranné sítě- práce provádí
subdodávkou pro firmu DB-VS Benešov Luboš Benák a dobrovolníci z členů TJ
b) Doplnění naučné stezky – Za Onešem na stezku
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku D. Vepřeka na výrobu nového mobiliáře a
herních prvků stezky – na stavbě bude spolupracovat F. Voříšek ml., grafické a
tiskařské práce provede firma ASTRONprint s.r.o. (Hlasování: 8 pro)
- v rámci akce bude provedeno noční nasvícení kostela sv. Havla úspornými reflektory
ROSSI-LED 50W a 46W v ceně 10 000 Kč
c) Rekonstrukce veřejného prostranství v Hrzíně
- vzhledem k propadnutí propustku pod komunikací v dolní části návsi bylo
investováno do jeho celkové opravy, a proto dochází k částečné změně projektu –
bude z něj vypuštěna oprava horských vpustí na návsi a hasičská zbrojnice bude
opravena pouze z vnějšku (krytina, fasáda, nová okna)
d) Prezentační a propagační materiály
- zastupitelstvo obce se rozhodlo v rámci tohoto projektu pokrýt severní fasádu
budovy OÚ velkoformátovými tisky s mozaikou fotografií ze společenského života v
obci
Žádosti o dotační příspěvky na akce PRO 2011
a) Schválené
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5.

6.

1. Dostavba stokové sítě včetně přečerpávací stanice 3 851 479 Kč (spoluúčast obce
427 942 Kč) – akce bude realizována od září roku 2011 – dotace SČK
2. Asfaltový povrch komunikace k novým parcelám 200 000 Kč (spoluúčast obce
62 117 Kč) – dotace MMR
b) Neschválené – Modernizace autobusových čekáren
Rozvojové dokumenty obce
a) Komplexní pozemkové úpravy
- zasedání ZO navštívil ředitel Pozemkového úřadu ing. Vodolán a seznámil
zastupitele s výhodami i možnými problémy při tvorbě KP a s procesními pravidly
(úvodní projednání, sbor zástupců atd.), zásadami tvorby změn v katastru (bonita,
výměra, dojezdová vzdálenost) a časovým horizontem (až 5 let) realizace
pozemkových úprav - k jejich zahájení je potřeba žádost více jak poloviny majitelů
zemědělské půdy ve správním obvodu obce
- zastupitelstvo obce schvaluje žádost o provedení komplexní pozemkové úpravy na
obecních pozemcích v k.ú. Ratměřice a k.ú. Hrzín (Hlasování: 8 pro)
- máte- li jako majitelé zemědělské půdy v obci zájem o provedení KPO, přineste na
OÚ svůj list vlastnictví s uvedením dotčených pozemků a můžete si také podat žádost
b) Územní plán obce
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh zadání ÚP obce Ratměřice (Hlasování: 8 pro)
- návrh zadání byl přepracován na základě požadavků KÚ SČK (byly vypuštěny
nároky s posouzením vlivu na životní prostředí) a obce a nyní bude předložen
dotčeným orgánům k projednání
Různé
a) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
– zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce a.s. na pozemku parc. č. 662/4, 663/15, 663/39 a 1330 (Hlasování: 8 pro)
b) Směna pozemků s manželi Neklovými
– zastupitelstvo obce schvaluje záměr o směně části pozemků obce parc. č. 486/50
s částí pozemku manželů Neklových parc.č. 486/49 kvůli novému řešení cestní sítě
v lokalitě nových stavebních parcel (Hlasování: 8 pro)
c) Souhlas s bezúplatným převodem pozemků SČK na obec
– zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků pod chodníky v obci,
které dosud patří Středočeskému kraji parc.č. 1319/5, díly a), c) a d) 1319/2, 1319/8
(Hlasování: 8 pro)

7.

Jubilea:

14. 6. pí V. Veselá
2. 7. pí M. Suková

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 8. 8. 2011 od 19 hodin
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 20. 6. 2011 (č. 11/5)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Závěrečný účet obce za rok 2010 bez výhrad
2. Rozpočtové opatření č.2/2011
3. Dočasné zproštění z platby místního poplatku za komunální odpad u
nemovitosti Skrýšov 18
4. Nabídku D. Vepřeka na doplnění naučné stezky v akci Za Onešem na stezku
5. Žádost o provedení komplexní pozemkové úpravy na obecních pozemcích
v k.ú. Ratměřice a k.ú. Hrzín
6. Návrh zadání ÚP obce Ratměřice
7. Smlouvu o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s. na pozemku parc. č.
662/4, 663/15, 663/39 a 1330 v k.ú. Ratměřice
8. záměr o směně části pozemků obce parc. č. 486/50 s částí pozemku manželů
Neklových parc.č. 486/49 v k.ú. Ratměřice
9. Bezúplatný převod pozemků pod chodníky v obci, které dosud patří
Středočeskému kraji parc.č. 1319/5, díly a), c) a d) 1319/2, 1319/8 v k.ú.
Ratměřice
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Tomáš Grňa
Lucie Svatošová
Viktor Liška
starosta obce
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