Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 30. 7. 2012
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, 3 hosté
Omluven: Pavla Nádvorníková
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa, Jaroslav Váňa
1.
2.

3.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 4. 6. 2012
Hospodaření
a) Prodej pozemku parc.č. 1305, k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 1305 (bývalá cesta za oborou) o
rozloze 888 m2 za cenu 100 Kč/m2 panu Marečkovi (Hlasování 8 pro)
b) Směna dílu „l“ pozemku parc. č. 67 a dílu „e“ parc.č. 507/1 v k.ú. Hrzín:
- zastupitelstvo schvaluje směnu dílu „l“ pozemku parc. č. 67 (133 m2) a dílu „e“
parc.č. 507/1 (212 m2) podle GP 33-19/2012 mezi Obcí Ratměřice a manželi
Robertsonovými (jde o narovnání skutečného průběhu hranic pozemků) za směnnou
cenu 30 Kč/m2 (Hlasování 8 pro)
c) Prodej či pronájem hasičské zbrojnice ve Skrýšově
- zastupitelstvo obce v neděli 26. 8. navštíví Skrýšov, aby posoudilo stav hasičárny a
její případný prodej či pronájem- zároveň se zastupitelé rádi setkají s občany Skrýšova
nad prioritami dalšího rozvoje osady
d) Zadávací řízení na výběr zhotovitele PD Přestavba budovy OÚ
- v rámci zadávací řízení obec oslovila 5 firem s žádostí o vypracování cenové nabídky
na zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na akci
Přestavba budovy OÚ a MŠ
- zastupitelé posoudili tři došlé nabídky a z důvodu velkého rozpětí vyzve dodavatele
k upřesnění parametrů nabídek- proto ZO posouvá výběr na další zasedání
- zároveň budou osloveni další dodavatelé, aby byl výběr dostatečný a průkazný
Projekty Plánu rozvoje obce
a) Na hřišti je místo pro všechny- úpravy sportovního areálu v Ratměřicích
- v týdnu od 6. 8. se opět rozběhnou práce na zatravnění svahů a úpravě terénu nad
střídačkami, budou pořízeny nové lavičky a altán na Onešák
b) Výstavba tlakové kanalizace a přečerpávací stanice
- 30.července byla zkolaudována celá stavba v celkové výši 4 400 000 Kč (z toho
4 000 000 Kč dotace z Fondu životního prostředí SČK)- do přečerpávačky jsou
svedeny splaškové vody z jižní části obce a odtud se čerpají do stávajícího gravitačního
řadu u bývalého krámu, který vyúsťuje v ČOV
- stavbou asfaltového obratiště vznikla nová veřejná prostranství v lokalitě pod
bytovkou- zastupitelé obce navštíví v neděli 26. 8. občany této lokality, aby
prodiskutovali jejich další využití
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4.

5.

Různé
a) Územní plán
- dne 11. 9. od 19 hodin proběhne v sále hospody U Nás poslední setkání zastupitelů a
projektanta s veřejností nad návrhem nového ÚP obce – připomínky majitelů
nemovitostí je možné podávat do středy 12. 9., kdy se od 14 hod v zasedací místnosti
OÚ uskuteční veřejné projednání s orgány veřejné správy
b) Evropská cena obnovy vesnice 2012
- obec obdržela Evropskou cenu za komplexní, udržitelný a mottu odpovídající rozvoj
vynikající kvality a může nosit titul Vícemistr Evropy 2012
- 23. 8. navštíví obec představitelé Evropské pracovní asociace pro územní rozvoj a
obnovu venkova
c) Internetové připojení Skrýšov a Hrzín
- vzhledem ke špatným možnostem internetového připojení nových obyvatel Hrzína a
Skrýšova pověřuje zastupitelstvo obce starostu k jednání s poskytovateli připojení O2
Telefonica a Vlašim Net, a.s. o případných investicích nutných k dosažení signálu
v těchto osadách
Společenské akce:
18. – 19. 8. Pouťové slavnosti
25. 8. Noční hasičská fontána
Jubilea:
21. 8. p. P. Dub

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 27. 8. 2012 od 19 hodin
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 30. 7. 2012 (12/6)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. schvaluje prodej pozemku parc.č. 1305 (bývalá cesta za oborou) o rozloze 888
m2 za cenu 100 Kč/m2
2. směnu dílu „l“ pozemku parc. č. 67 (133 m2) a dílu „e“ parc.č. 507/1 (212 m2)
podle GP 33-19/
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Tomáš Grňa
Jaroslav Váňa
Viktor Liška
starosta obce
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