Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 4. 6. 2012
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, 1 host
Omluven: Tomáš Grňa
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 2. 5. 2012
2. Hospodaření
a) Závěrečný účet obce Ratměřice za rok 2012
- zastupitelstvo schvaluje Závěrečný účet za rok 2012 bez výhrad (Hlasování 8 pro)
3. Projekty Plánu rozvoje obce
a) Na hřišti je místo pro všechny- úpravy sportovního areálu v Ratměřicích - probíhá úprava bikové tratě a zatravnění rovných ploch, svahy budou zpevňovány
jutou a také zatravněny
b) Výstavba tlakové kanalizace a přečerpávací stanice
- pro napojení přečerpávací stanice je třeba kolaudační souhlas, a proto obec nyní o
kolaudaci zažádala- dochází k posunutí termínu dokončení celé akce (předpoklad
(polovina července 2012)
4. Různé
a) Rekonstrukce silnice II. třídy
- do 30. června bude uzavřen úsek Habrovka – Jankov a objížďka povede z Ratměřic
na Skrýšov
- od července začne rekonstrukce silnice na průjezdu Jankovem- ta bude prováděna za
jednosměrného provozu
b) Rekonstrukce budovy OÚ a MŠ
- zastupitelstvo obce vypisuje poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
Projektová dokumentace a inženýring budovy obecního úřadu
- PD bude zpracována na základě vypracované architektonické studie H. Urbanové,
nabídky mohou firmy podávat do 13. 7. 2012
c) Žádost o prodej pozemku parc.č.1305 k.ú. Ratměřice
- na základě žádosti p. Marečka schvaluje zastupitelstvo obce Záměr o prodeji
obecního pozemku parc.č. 1305 v k.ú. Ratměřice (hlasování 7 pro, 1 se zdržel)
d) Územní studie na využití pozemku parc.č. 65k.ú. Hrzín
- zastupitelstvo obce schvaluje územní studii využití pozemku parc.č. 65 v k.ú. Hrzín
vypracovanou v květnu 2012 ing. M. Jirovským a předloženou manželi
Robertsonovými (Hlasování 8 pro)
- studie předpokládá výstavbu rodinné BioFarmy s hospodářským provozem a výběhy
pro zvířata
- zároveň byl vypracován geometrický plán a byly vytýčeny skutečné hranice pozemku
parc.č.65 (celková výměra 53 659 m2), tak aby byly splněny podmínky následného
prodeje pozemku
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6.

e) Směna dílů pozemku parc.č. 67 a 507/1 k.ú. Hrzín
- zastupitelstvo obce schvaluje záměr o směně dílu „l“ pozemku parc. č. 67 a dílu „e“
parc.č. 507/1 podle GP 33-19/2012 (Hlasování 8 pro)
f) Bývalý obchod č.p.69
- podle informací Exekutorského úřadu pro Prahu 9 nebyl tento objekt prozatím
vydražen a bude nabídnut v dalším kole dražby- zastupitelstvo obce doporučuje
sledovat vyhlášení této dražby a poté svolat mimořádné zasedání ZO pro hlasování o
účasti obce na dražbě
b) Evropská cena obnovy venkova 2012
- probíhají přípravy prezentace obce a spolků, hodnotitelé nás navštíví v pátek 15. 6.
ve 12,30 hod
Jubilea
10. 6. pí. J. Maršíčková

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 30. 7. 2012 od 19 hodin
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 4. 6. 2012 (12/5)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Závěrečný účet obce Ratměřice za rok 2012 bez výhrad
2. Vypsání poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Projektová
dokumentace a inženýring budovy obecního úřadu
3. Záměr o prodeji obecního pozemku parc.č. 1305 v k.ú. Ratměřice
4. územní studii využití pozemku parc.č. 65 v k.ú. Hrzín a prodej tohoto pozemku
5. záměr o směně dílu „l“ pozemku parc. č. 67 a dílu „e“ parc.č. 507/1

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavel Vosátka
Pavla Nádvorníková
Viktor Liška
starosta obce
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