Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 27. 8. 2012
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, 1 host
Omluven: Vladimíra Černá
Určení zapisovatele: Tomáš Grňa
Určení ověřovatelů zápisu: Kateřina Procházková, Pavla Nádvorníková
1.
2.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 30. 7. 2012
Hospodaření
a) Zpráva předsedy kontrolního výboru ZO
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole kontrolního výboru za období
leden- červen 2012
b) Zpráva předsedy finančního výboru ZO
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finanční komise o kontrole pokladny
k 31. 6. 2012, kontrole čerpání rozpočtu za 1. pololetí roku 2012 a kontrole
pohledávek obce a schvaluje zrušení pohledávky za odvoz komunálního odpadu u p.
Buriánka, Skrýšov za rok 2011
c) Koupě pozemků parc.č. 852 KN a 852 PK
- zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku parc.č. 852 KN a 852 PK o celkové rozloze
258 m2 za cenu 30 Kč/m2 od paní J. Veselkové (Hlasování 8 pro)
d) Záměr o prodeji hasičské kolny ve Skrýšově
- zastupitelstvo schvaluje Záměr o prodeji hasičské kolny na pozemku parc.č.st. 92,
k.ú. Ratměřice, ve Skrýšově (Hlasování 8 pro)
e) Zadávací řízení na výběr zhotovitele PD Přestavba budovy OÚ
- po doplnění cenových nabídek zastupitelstvo obce schvaluje jako zhotovitele zakázky
Projektová dokumentace:přestavba budovy OÚ ing. Tomáše Tourka (Ateliér M.A.A.T.
Tábor) za předloženou nabídkovou cenu 151 000 Kč a pověřuje starostu k podpisu
Smlouvy o dílo (Hlasování 8 pro)
f) Elektronická dražba na dům čp. 69 a pozemek parc.č. st. 109
- zastupitelstvo obce schvaluje případný prodej domu čp. 69 (bývalý krám) a pozemku
parc.č.st. 109 a pověřuje starostu k účasti na elektronické dražbě těchto nemovitostí
(Hlasování 8 pro)

g) Smlouva o pronájmu zemědělské půdy
- zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o pronájmu zemědělské půdy s První
zemědělskou Ratměřice spol. s.r.o. s dobou trvání nájemního vztahu na 10 let
3.

(Hlasování 8 pro)

Mateřská škola Ratměřice, p.o.
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu ředitelky MŠ A. Benákové o zápisu dětí
do MŠ- pro školní rok 2012/13 je 100% naplněna kapacita školky (tj. 22 dětí) a o
navýšení úplaty za předškolní vzdělávání z 250 Kč na 285 Kč za měsíc a 1 dítě
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4.

5.

- zastupitelstvo obce pověřuje starostu k uzavření Dohody o poskytnutí neinvestičního
příspěvku na žáka MŠ s obcí Zvěstov a městysem Neustupov ve výši 5 000 Kč na rok
a 1 žáka
Projekty Plánu rozvoje obce
a) Následná údržba fotbalového trávníku
- TJ Ratměřice obdržela od Středočeského fondu sportu dotaci na údržbu trávníku ve
výši 44 000 Kč, zastupitelstvo obce schvaluje Dohodu o poskytnutí neinvestičního
příspěvku ve výši 5 000 Kč na pokrytí spoluúčasti k této dotaci (Hlasování 8 pro)
b) Obnova alejí u Ratměřic
- obec obdržela dotaci MŽP v rámci programu Péče o krajinu v roce 2012 ve výši
50 142 Kč (spoluúčast obce je 12 500 Kč), za kterou ve spolupráci s ČSOP Vlašim
vysází 30 ks jabloní, 39 ks švestek podél polní cesty od Topolu k Žákovu a zároveň
20 ks dubů na dnes již zavorané cestě od Žákov k Opatovské stráni- cílem je také
obnovit tuto cestu a u Opatova na jaře vysázet na bývalých obecních pastvinách (6 700
m2) nový les – o dotace na zalesnění zemědělské půdy bude požádáno podle pravidel
až po realizaci
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) Žádost o vyjádření projektu Biofarma Hrzín
- zastupitelstvo obce schvaluje napojení účelových komunikací vzniklých v rámci
Biofarmy Hrzín na místní komunikaci podle projektové dokumentace ing. M.
Jirovského z července 2012 (Hlasování 8 pro)
c) Žádost o souhlas se stavebními úpravami objektu čp. 34 a přilehlé zahrady
parc.č. 33/2
- zastupitelstvo obce schvaluje umístění zahradního přístřešku a opravu plotu na parc.
č. 33/2 a odstranění bývalého chlíva a dílny u domu čp. 34 a udržovací práce na tomto
domě (Hlasování 8 pro)
d) Projekt Senioři komunikují
- v týdnu od 1. 10. se na obecním úřadě uskuteční počítačové kurzy pro senioryzačátečníky, které bude pořádat Jihočeský institut celoživotního učení pod patronátem
obecní knihovny

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 1. 10. 2012 od 19 hodin
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 27. 8. 2012 (12/7)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. koupi pozemku parc.č. 852 KN a 852 PK
2. Záměr o prodeji hasičské kolny na pozemku parc.č.st. 92, k.ú. Ratměřice, ve
Skrýšově
3. případný prodej domu čp. 69 a pozemku parc.č.st. 109, k.ú. Ratměřice
4. Smlouvu o pronájmu zemědělské půdy s První zemědělskou Ratměřice spol.
s.r.o.
5. Dohodu o poskytnutí neinvestičního příspěvku s TJ Ratměřice
6. napojení účelových komunikací vzniklých v rámci Biofarmy Hrzín na místní
komunikaci
7. umístění zahradního přístřešku a opravu plotu na parc. č. 33/2 a odstranění
bývalého chlíva a dílny u domu čp. 34 a udržovací práce na tomto domě
8. zrušení pohledávky za odvoz komunálního odpadu u p. Buriánka za rok 2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
9. vědomí zprávu o kontrole revizního výboru za období leden- červen 2012
10. zprávu finanční komise o kontrole pokladny k 31. 6. 2012, kontrole čerpání
rozpočtu za 1.pololetí roku 2012 a kontrole pohledávek obce
11. zprávu ředitelky MŠ o zápisu dětí do MŠ a o navýšení úplaty za předškolní
vzdělávání z 250 Kč na 285 Kč za měsíc a 1 dítě
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu:
12. k účasti na elektronické dražbě domu čp. 69 a pozemku parc.č.st. 109, k.ú.
Ratměřice
13. k uzavření Dohody o poskytnutí neinvestičního příspěvku na žáka MŠ s obcí
Zvěstov a městysem Neustupov ve výši 5 000 Kč na rok a 1 žáka
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Kateřina Procházková
Pavla Nádvorníková
Viktor Liška
starosta obce
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