Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 2. 3. 2015
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 3 hosté
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa, Kateřina Procházková
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání ze dne 2. 2. 2015
2. Hospodaření
a) Prodej částí pozemku v k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků parc. č. 93/1, 852, 800/6 v k.ú.
Ratměřice v celkové výměře 133m2 za cenu 100 Kč/m2 p. I. Vrbíkové, Praha (Hlasování
7 pro)

b) Prodej pozemku v k.ú. Ratměřice – osada Skrýšov
- zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 56/2 v k.ú. Ratměřice – osada
Skrýšov v celkové výměře 65 m2 za cenu 40 Kč/m2 p. M. Starostové, Jankov (Hlasování
7 pro)

3.

c) Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Ratměřice – osada Skrýšov
- zastupitelstvo obce na základě žádosti p. L. Kohouta, Praha schvaluje vydání záměru
o prodej části pozemku parc.č. 41, o celkové výměře 152m2 za cenu 40 Kč/m2 v k.ú.
Hrzín(Hlasování 7 pro)
d) Záměr o pronájmu podporovaného bytu
- zastupitelstvo obce vyhlašuje záměr o pronájmu podporovaného bytu v domě č.p. 69
v Ratměřicích o ploše 40,54m2 za cenu 50,-Kč/m2. (Hlasování 7 pro)
Projekty Plánu rozvoje obce
a) Modernizace a intenzifikace ČOV
- Ministerstvo zemědělství schválilo žádost obce Ratměřice o dotaci z programu
Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací na akci
Modernizace a intenzifikace ČOV. Dotace ministerstva je 70%, předpokládané
náklady 4,9 mil. Kč. Dotace bude obci uvolněna za předpokladu doložení
dokumentace k realizaci projektu do 30. června 2015.
- zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání s firmou Fiala Projekty, aby byla
posouzena dokumentace z roku 2009 s ohledem na budoucí zatížení ČOV a vytvořena
dokumentace k provedení stavby a rozpočtu na tuto akci
b) Revitalizace zeleně v obci
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti ke Středočeskému fondu životního
prostředí a zemědělství na akci Revitalizace zeleně v obci (dotace je 95%). Žádost na
základě projektové dokumentace ing. Michalkové bude zpracovávat ČSOP Vlašim
(Hlasování 7 pro)
c) Dětské hřiště s přírodními prvky
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti do Operačního programu životního
prostředí na akci Dětské hřiště s přírodními prvky ve sportovním areálu (dotace je
90% - předpokládaný rozpočet 1 mil. Kč).
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- hřiště vzniká v návaznosti na environmentální vzdělávací program MŠ Ratměřice
Vesele do přírody a bude sloužit i pro veřejnost (Hlasování 7 pro)
d) Multifunkční hřiště
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu
rozvoje měst a obcí na akci Multifunkční hřiště ve sportovním areálu (dotace je 95% předpokládané náklady 1,4 mil. Kč). (Hlasování 7 pro)
e) Vybavení SDH Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ke Středočeskému fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na Zásahové obleky pro SDH Ratměřice
v hodnotě 24 000 Kč. (dotace je 95%). (Hlasování 7 pro)
f) Vybavení nové kabiny a skladů TJ Ratměřice
- žádost o dotaci ke Středočeskému fondu si podá také TJ. Žádat bude o dotaci na
vybavení nové kabiny a skladů v hodnotě cca 40 000 Kč (dotace je 95%)
Různé:
a) Strategie MAS Posázaví na roky 2014-2020
- zastupitelstvo obce schvaluje - realizaci Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje území Místní akční skupiny Posázaví na období 2014-2020 na svém správním
území.
(Hlasování 7 pro)

b) Žádost o příspěvek od Ochrany fauny ČR o.p.s.
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na činnost organizace Ochrana fauny ČR
o.p.s, která provozuje Stanici pro zraněné živočichy na Hrachově a středisko
ekologické výchovy ve Voticích ve výši 500 Kč (Hlasování 7 pro)
c) Jankow 1645
- ve dnech 6. - 7. března proběhne v Ratměřicích a okolních obcích pietní a
vzpomínková akce k připomenutí 370. výročí bitvy u Jankova. Obec se podílí na
organizaci a přípravě této události a přispívá částkou 20 000 Kč z rozpočtu obce
d) Uspořádání majetkových poměrů rybníka Lazna
- obec na základě vyměření bude jednat s vlastníkem pozemku č. 908/2 (rodina
Kabešových) o celkové výměře 714m2 a s vlastníkem pozemku č. 1063 (p. J. Pecka) o
celkové výměře 1100m2 o koupi či směně těchto pozemků, aby mohla vypracovat
potřebnou dokumentaci k vlastnictví a správě rybníka podle zákonných povinností
(zaměření vodní plochy a hráze, nakládání s vodami, akumulační řád atd.)
e) Návštěva příslušníků policie ČR- obvodní oddělení Votice
- na zasedání zastupitelstva obce proběhlo seznámení s místně příslušnými policisty
PČR z obvodního oddělení Votice. Policisté zastupitelstvo informovali o bezpečnostní
situaci v obci. Obec Ratměřice se podle jejich vyjádření z hlediska bezpečnosti jeví
jako bezproblémová, větší trestná činnost se projevuje pouze v souvislosti
s rekonstrukcí zámku.
f) Povinný sběr bioodpadu a kovového odpadu
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- od 1. 4. přináleží obcím podle nového zákona o odpadech povinnost sběru biodpadu
a železného odpadu – v Ratměřicích zůstanou zachovány dosavadní způsoby sběrupro bioodpadu možnost uložení na komunitní kompostárně a pro kovové odpady
pravidelný mobilní svoz, který zajišťují členové SDH
Společnost
6.-7. března Vzpomínková akce k připomenutí 370. výročí bitvy u Jankova
14. března Hasičský ples
21. března Brigáda – jarní úklid obce
25. března Vítaní malých čtenářů
18. dubna Valná hromada spolku RATMĚŘICE – Nám se daří,o.s.
Schůzka zastupitelstva obce se zástupci spolků
30. dubna
Stavění máje

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 4.5.2015 od 19.hod.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 2. 3. 2015 (15/2)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej částí pozemků parc. č. 93/1, 852, 800/6 v k.ú. Ratměřice v celkové
výměře 133m2 za cenu 100 Kč/m2 p. I. Vrbíkové, Praha
2. Prodej pozemku parc. č. 56/2 v k.ú. Ratměřice – osada Skrýšov v celkové
výměře 65 m2 za cenu 40 Kč/m2 p. M. Starostové, Jankov
3. Záměr o prodeji částí pozemku parc. č. 41 o celkové výměře 152m2 za cenu
40 Kč/m2 v k.ú. Hrzín
4. Záměr o pronájmu podporovaného bytu v domě č.p. 69 v Ratměřicích o ploše
40,54m2 za cenu 50,-Kč/m2.
5. Příspěvek na činnost spolku Ochrana fauny České republiky ve výši 500 Kč
6. Realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní akční
skupiny Posázaví na období 2014-2020 na svém správním území.
7. Podání žádosti o dotaci na projekt „Revitalizace zeleně v obci“ z Programu
2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování projektu v
minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.“
8. Podání žádosti k OPŽP na akci Dětské hřiště s přírodními prvky
9. Podání žádosti o dotaci na akci „Multifunkční hřiště“ z programu 2015 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu
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rozvoje měst a obcí a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5%
z celkových uznatelných nákladů akce.
10. Podání žádosti o dotaci na akci „Zásahové obleky pro SDH Ratměřice“ z
Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a závazek
spolufinancování akce v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů
akce.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Tomáš Grňa
Kateřina Procházková
Viktor Liška
starosta obce
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