Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 8. 8. 2011
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 1 host
Omluveni: Tomáš Grňa, Jaroslav Váňa
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Pavel Vosátka, Pavla Nádvorníková
1.
Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 20. 6. 2011
2.
Hospodaření obce
a) Zpráva kontrolního výboru za 1. pololetí roku 2011
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu KV obce za leden- červen roku 2011
b) Záměry o prodeji majetku
- zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 93/6 v k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 486/50 v k.ú.
Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 497/1 v k.ú.
Hrzín (vše hlasování 7 pro)
c) Vyměření hranic pozemků podél cesty k Jordánku
- na základě vyměřování stavebního pozemku parc.č. 853 (majitel K. Antonovičová)
byly zjištěny značné nesrovnalosti v hranicích obecní cesty k Jordánku
- zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání s majiteli sousedních pozemků o
odkoupení dotčených částí pozemků parc.č. 852 a 859/2 KN, aby mohla být využita
stávající cesta jako přístupová komunikace k budoucím stavebním parcelám
3. Studie přestavby budovy OÚ a MŠ
- ing. Urbanová předložila definitivní verzi vnitřního uspořádání plánované přístavby
OÚ, kde budou umístěny kanceláře účetní a starosty, zasedací místnost, prostor pro
styk s veřejností i obecní knihovna, herna a kuchyňka pro zájmovou činnost, ve
stávající budově je plánovaná v 1. poschodí mateřská školka a ve 2. poschodí tři
obecní malometrážní byty
- v další fázi budou navrženy možné typy fasády a vnějšího vzhledu, vizualizace budou
veřejnosti předloženy v druhé polovině září
4. Akce Plánu rozvoje obce
a) Přestavba sportovního areálu
- dochází k dokončování plánovaných akcí – předání díla proběhne 19. 8.
- slavnostní otevření nového hřiště se uskuteční 17. září
b) Komunikace u nových stavebních parcel
- probíhá nabídkové řízení, realizace je plánována na konec září vzhledem k přemístění
kiosku elektřiny u Neklových a následné směně pozemků
c) Dostavba stokové sítě včetně přečerpávací stanice
- akci bude provádět firmy DB-VS a.s., začátek prací od 1. 10. 2011
- zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s DB-VS a.s. , který
upřesňuje rozsah prací a termíny realizace (hlasování 7 pro)
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4.

Připravované akce
1. Úpravy veřejných prostranství v obci – v rámci této akce bude opět požádán
Středočeský kraj o finance na výměnu autobusových čekáren ve Skrýšově a Pod horou
a zároveň na úpravu parčíku před OÚ podle návrhu Ateliéru 05
2. Úpravy sportovního areálu– využití valu a dalších volných ploch – na tento projekt
budem žádat dotace od Nadace Partnerství VIA v rámci grant Místo, kde žijeme
5. Různé
a) Žádost o finanční příspěvek na festival Chářovický dvůr
– zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek na festival Chářovický Dvůr,
který organizuje agentura Accent a jehož výtěžek půjde na ICSS Odlochovice a o.s.
Skrýše (Hlasování: 6 proti, 1 se zdržel)
b) Žádost rodiny Prokešových o snížení sazby vodného – zastupitelstvo obce
schvaluje žádost rodiny Prokešových, kterým je vypočítáváno vodné podle
normativních tabulek, o změnu výpočtu na tři osoby a zároveň doporučuje instalaci
vodoměru, aby se předešlo případným nesrovnalostem (Hlasování: 7 pro)
c) Žádost SPOZ o příspěvek na Sportovní odpoledne
– zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1 500 Kč na Dětské sportovní
odpoledne 20. 8. (Hlasování: 7 pro)
7. Společenské akce
20. – 21. 8. Pouťové slavnosti
27. 8. Hasičská fontána
Jubilea:
9. 8. p. J. Lupač
15. 8. pí. A. Sokáčová
18. 8. p. M. Čech
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 12. 9. 2011 od 19 hodin
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 8. 8. 2011 (č. 11/6)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. záměr prodeje pozemku parc.č. 93/6 v k.ú. Ratměřice
2. záměr prodeje pozemku parc.č. 486/50 v k.ú. Ratměřice
3. záměr prodeje části pozemku parc.č. 497/1 v k.ú. Hrzín
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s DB-VS a.s.
5. žádost rodiny Prokešových o snížení sazby vodného
6. Žádost SPOZ o příspěvek na Sportovní odpoledne
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
7. žádost o finanční příspěvek na festival Chářovický dvůr
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavel Vosátka
Pavla Nádvorníková
Viktor Liška
starosta obce
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