Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 10. 10. 2011
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, 4 hosté
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Luboš Benák, Jaroslav Váňa
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 12. 9. 2011
2. Přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem SČK
- zastupitelstvo bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za
rok 2011 - při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky
3. Dostavba stokové sítě včetně přečerpávací stanice
- obec prozatím neobdržela smlouvu se Středočeským krajem na poskytnutí dotace,
aby mohla začít realizovat tuto akci
- předpokladem prací v silnici II. třídy (tj. protlak pro tlakovou kanalizaci) je podmínka
SÚS nepracovat v tělesu vozovky po 30. 10. – proto bude tato etapa s největší
pravděpodobností přesunuta na jarní měsíce a akce začne stavbou tlakové kanalizace
v lokalitě V trávníkách – došlo již k vytýčení projektované trasy a musí následovat
urovnání majetkového vlastnictví pozemků (uvést do souladu skutečnost a mapové
podklady)
- celá akce by měla být zakončena v červenci 2012
4. Přestavba budovy OÚ a MŠ
- 30. 9. proběhla v sále hostince prezentace architektonické studie ing.arch. H.
Urbanové, při které byla představena navrhovaná přestavba budovy a nové rozmístění
prostor OÚ, knihovny, spolkových místností, MŠ a obecních bytů- zároveň mohli
účastnící posoudit čtyři návrhy vnějšího vzhledu budovy
- tato prezentace bude po dopracování umístěna na www.ratmerice.cz a zastupitelé na
příštím zasedání schválí jeden návrh
5. Územní plán obce
- na základě připomínek dotčených orgánů došlo k dopracování návrhu zadání nového
ÚP obce, který bude předložen pořizovateli MěÚ Votice
- následovat bude veřejnoprávní projednání s majiteli nemovitostí, kteří budou
předkládat své připomínky
6. Různé
a) Žádost o projednání možnosti koupě pozemků PK 65 a 66/1 v k.ú. Hrzín
- žádost předložili zástupci společenství rodin, které hledá vhodné pozemky (v tomto
případě cca 6 ha mezi lesem Opatov a hrzínskou cihelnou) na vytvoření soustavy
samostatně hospodařících rodinných usedlostí a oživení původních řemesel, rozvoj
přírodního stavitelství, produkce biopotravin, obnovu krajových odrůd, zároveň se
předpokládá podpora občanské vybavenosti a účast na aktivitách obce
- zastupitelstvo obce si vyhrazuje prostor pro získání dalších informací o možnosti
uskutečnit tento projekt a o případném záměru o prodeji pozemků rozhodne na
příštím ZO
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6.

b) Svoz komunálního odpadu v roce 2012
- na základě nabídky firmy Compag posoudilo zastupitelstvo obce možnosti fakturace
svozu odpadu z obce a vyjádřilo se pro zachování současného systému, tj. platbu za
obsluhu jedné nádoby a uložení odpadu na skládce – tento způsob platby počítá
s úsporami v případě odpovědného přístupu k plnění nádob a četnosti jejich vyvážení
c) Podnět k zahájení řízení kontroly s nakládání s odpadními vodami z objektu
čp. 37
- obecní úřad upozorňuje majitele bytového domu čp. 37 na povinnost „přímého“
připojení do kanalizace a odstranění jímky odpadních vod
- v případě nesplnění zákonných podmínek do 30. 11. bude podnět předán na odbor
životního prostředí MěÚ Votice
Společenské akce
15. 10. Posvícenské posezení
29. 10. Lampiónový průvod
Jubilea:
3. 11. pí. Z. Honsová (blahopřání)
5. 11. P. B. Hons (blahopřání)

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 7. 11. 2011 od 18 hodin
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 10. 10. 2011 (č. 11/8)
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zápis s dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Luboš Benák
Jaroslav Váňa
Viktor Liška
starosta obce
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