Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 2. 5. 2012
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
Omluveni: Kateřina Procházková, Pavel Vosátka
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa, Luboš Benák
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 2. 4. 2012
2. Hospodaření
a) Rozpočtové opatření č.1
- zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012, kterým se navyšují
příjmy o 442 144 Kč (záloha prodeje pozemku parc.č.65, k.ú. Hrzín) a výdaje o
180 000 Kč (spoluúčast k získaným dotacím) (Hlasování 7 pro)
3. Projekty Plánu rozvoje obce
a) Na hřišti je místo pro všechny- úpravy sportovního areálu v Ratměřicích - obec na tuto akci obdržela dotaci 400 000 Kč v rámci programu MMR Zapojení
dětí a mládeže do komunitního života v obci, spoluúčast obce je ve výši 170 000
Kč
- v květnu proběhne zatravnění valu Onešáku a úprava cyklotrialové tratě a poté
bude osazen mobiliář (altánek na valu, lavičky a dětské prvky)
b) Výstavba tlakové kanalizace a přečerpávací stanice
- probíhá napojení přečerpávací stanice na elektrickou rozvodovou soustavu a
zároveň se buduje podklad pro asfaltové obratiště, práce budou dokončeny do
konce května
c) Vybavení obecní knihovny
- obec obdržela dotaci 45 000 Kč ze Středočeského fondu kultury, spoluúčast jsou
4 000 Kč, ZO schvaluje smlouvu o dílo s T. Boušou na realizace této akce
- v rámci vybavení bude pořízen nový výpůjční stůl, velký oválný stůl se židlemi
na pravidelná setkání seniorů a dětí a regál na dětské knihy (Hlasování 7 pro)
4. Strategické dokumenty obce
a) Plán rozvoje obce
- zastupitelstvo obce přistoupilo k aktualizaci PRO pro období 2012- 2016, bude
vycházet z anket a setkání s občany prováděných v souvislosti s tvorbou nového
územního plánu i z aktualizace strategie Mikroregionu Džbány a Posázaví
b) Pozemkové úpravy k.ú. Ratměřice
- v souvislosti s plánovanou pozemkovou úpravou Pozemkový úřad uskuteční
v roce 2012 terénní průzkum v rozsahu 492,02 ha zemědělské půdy k.ú.
Ratměřice a tím zahájí aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek
(BPEJ)
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5.

6.

- obecní úřad žádá o vlastníky zemědělské půdy, aby podali žádost o provedení
pozemkové úpravy do 20. 5.
c) Nový územní plán obce
- do konce května bude dokončeno řízení s dotčenými orgány státní správa a
bude zahájeno veřejné projednávání s majiteli nemovitostí a pozemků- bude
svolána veřejná schůze k projednání posledních privátních požadavků a jejich
začlenění do nového ÚP
Různé
a) Rekonstrukce silnice II. třídy
- v týdnu 14. 5. bude opravován úsek Zvěstov- Ratměřice: doprava bude
usměrněna do jednoho jízdního pruhu a bude řízena semaforem, po dokončení
tohoto úseku se práce přesunou do Ratměřic- v obci se bude povrch silnice
frézovat a opět bude umožněna jednosměrná doprava (nový asfalt bude v obci
položen do 8. 6.)
- v týdnu od 18. 6. bude úplně uzavřen úsek Habrovka- Jankov, což znamená, že
objížďka pro osobní automobily a autobusy poveden z Ratměřic po místní
komunikaci do Skrýšova a naopak (předpokládaná doba objížďky je 3 týdny)
b) Evropská cena obnovy venkova 2012
- velká schůzka přípravného a organizačního týmu k prezentaci obce proběhne
1. 6.
Jubilea
16. 5. p. Fr. Matoušek

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 4. 6. 2012 od 19 hodin
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 2. 5. 2012 (12/4)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 1/
2. přijetí dotace ze Středočeského fondu kultury a Smlouvu o dílo s T.
Boušou na realizace akce Vybavení nových prostor obecní knihovny
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Tomáš Grňa
Luboš Benák
Viktor Liška
starosta obce
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