Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 2. 4. 2012
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Omluvena: Pavla Nádvorníková
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Pavel Vosátka, Kateřina Procházková
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 5. 3. 2012
2. Hospodaření
a) 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
b) Zpráva finančního výboru k 31. 3. 2012
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu FV obce za leden- březen roku 2012 tj.
kontrolu pokladny, pohledávek, čerpání rozpočtu a kontrolu hospodaření MŠ
c) Prodej obecního pozemku parc.č. 65 KN v k.ú. Hrzín
- zastupitelstvo obce schvaluje podpis Smlouvy o budoucí smlouvě kupní s manželi
Robertsonovými na pozemek parc.č.65 a zaplacení zálohy ve výši 25% (Hlasování 8 pro)
- Kupní smlouva bude podepsána do 31. 7. 2012 při dodržení stanovených podmínek,
tj. pozemek bude nově zaměřen a zapsán na listu vlastnictví obce a vytvoření územní
studie dalšího využití a zastavěnosti pozemku
d) Vnitřní směrnice č. 1/2012
- zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 1/2012 Zásady oběhu účetních dokladů
(Hlasování 8 pro)

3.

4.

Projekty Plánu rozvoje obce
a) Na hřišti je místo pro všechny- úpravy sportovního areálu v Ratměřicích byla zahájena stavba, na kterou bylo požádáno o dotaci z Programu obnovy venkova
ve výši 400 000 Kč
b) Výstavba tlakové kanalizace a přečerpávací stanice
- byl dokončen řízený podvrt pod silnicí II. třídy, nyní probíhá výměna kanalizační
řadu, termín dokončení akce vč. přečerpávací stanice je polovina měsíce května
c) Komu se nelení, tomu se zelení – jarní výsadby v Ratměřicích
- v sobotu 14. 4. se sejdeme k založení nového květinového záhonu před OÚ- při té
příležitosti zde bude zřízena vodovodní odbočka a přemístěn hydrant
- v sobotu 21. 4. V rámci Dne země proběhne výsadba nových stromů na západním
okraji obce – hlohové aleje podél silnice II. třídy a bříz a lip ve sportovním areálu
d) Parcelace zastavitelných pozemků u hřiště
- obec nechala zpracovat územní studii na rozparcelování stavebních pozemků na
západním okraji obce- pozemky jsou částečně v majetku rodiny Kabešových a
částečně Pozemkového fondu a obec na ně bude v okamžiku platnosti nového
územního plánu uplatňovat právo bezplatného převodu
- na pozemku může vzniknout 15 nových stavebních parcel
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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 2. 4. 2012
a) Rekonstrukce silnice II.třídy
- 20. 4. bude shozen mostek přes silnici II.třídy v Libouni a úsek bude do podzimu
neprůjezdný, objízdná trasa je vedena z Jankova přes Velíš do Vlašimi
- autobus bude dále do Ratměřic zajíždět, bude se otáčet ve Zvěstově a pojede zpět do
Jankova a poté objížďkou na Vlašim
b) Pozemkové úpravy k.ú. Ratměřice
- Pozemkový fond navrhl zahájení komplexní pozemkové úpravy katastrálního území
Ratměřice na 2. polovinu roku 2012
- v současnosti je nutné shromáždit souhlasy nadpoloviční většiny vlastníků
zemědělské půdy
c) Odpadové hospodářství
14. 4. – Velkoobjemový kontejner
28. 4. – Svoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu
Od května 2012 se mění svozový den směsného komunálního odpadu ze čtvrtka na
pondělí- tzn., že první letní svoz se uskuteční v pondělí 7. 5. v dopoledních hodinách
d) Evropská cena obnovy venkova 2012
- hodnotitelé soutěže do Ratměřic zavítají v pátek 15. Června, přípravná schůzka
k prezentaci obce a spolků proběhne v sobotu 21. 4. od 20 hodin
5. Společenské akce
14. 4. Rybí hody v Hrzíně
30. 4. Stavění máje
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat ve středu 2. 5. 2012 od 19 hodin
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 2. 4. 2012 (12/3)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na pozemek parc.č.65
2. Směrnici č. 1/2012 Zásady oběhu účetních dokladů
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
4. Zprávu finančního výboru obce za leden- březen roku 2012
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavel Vosátka
Kateřina Procházková
Viktor Liška
starosta obce
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