Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 10. 8. 2015
Přítomno: 5 členů zastupitelstva, hosté 2
Omluveni: Lucie Svatošová, Tomáš Grňa
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Kateřina Procházková, Radek Bareš
1.
2.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání ze dne 13. 7. 2015
Hospodaření
a) Rozpočtové opatření č. 3/2015
- zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2015, kterým se
upravují rozpočtové položky bez navýšení celkových příjmů a výdajů obce
(Hlasování 5 pro)

3.

b) Zpráva kontrolního výboru ZO
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole kontrolního výboru za
období leden - červen 2015 – kontrola se týká plnění usnesení ZO, uzavřených
smluv, prodeje majetku, uzavřených dohod o provedení práce a podání
dotačních žádostí
Projekty Plánu rozvoje obce
a) Zasíťování parcel u hřiště
- byla dokončena projektová dokumentace k podání stavebního povolení a výkaz
výměr pro vyhlášení výběrového řízení pro podání nabídek na I. části akce:
předpokládaná cena zakázky je 5 100 000 Kč (plynovod, vodovod, kanalizace,
příprava komunikace vč. odvodnění, veřejné osvětlení)
- termín pro podání nabídek je 4. 9., předpokládaná realizace do 30. 6. 2016
b) Dotace na obnovu křížků ve správním obvodu obce Ratměřice
- obec získala dotaci od MMR na obnovu 10 křížků v Ratměřicích, Skrýšově a
Hrzíně ve výši 75 900 Kč (celkový rozpočet akce je 108 450 Kč) – zastupitelstvo
obce schvaluje dodavatele akce: kamenické práce J. Korous a výroba laviček D.
Vepřek (Hlasování 5 pro)
c) Středočeské dotace
- obec nebyla úspěšná při získání dotací z fondů Středočeského kraje a nebude
tak v letošním roce realizovat akce Multifunkční hřiště a Revitalizace zeleně
- úspěšná byla pouze žádost TJ Svoboda Ratměřice na akci Vybavení žákovské
kabiny a skladu za 42 000 Kč (spoluúčast TJ 3 000 Kč)
d) Opravy místních komunikací
- proběhlo zastříkání asfaltem v úseku Ratměřice – Sedlákův kříž za 32 000 Kč a
vyzvednutí uličních vpustí ve Skrýšově
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4.

- firma BES předložila rozpočet na opravu místní komunikace Hrzín – odbočka
Ondřejoves ve výši 51 000 Kč – zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednáním
s vedením Podblanicko a.s. o případné finanční spoluúčasti na tuto akci
Různé:
a) ČEZ – odkup pozemku pod trafostanicí
- zastupitelstvo obce schvaluje žádost o odkup pozemku pod trafostanicí na
pozemku parc.č. 38, kú. Ratměřice – cena bude navržena po zpracování
geometrického plánu a znaleckého posudku na náklady ČEZ (Hlasování 5 pro)
b) ČEZ – žádost o prodej transformační elektrické stanice
- zastupitelstvo obce předběžně schvaluje návrh ČEZ na odprodej transformační
stanice VN/NN na pozemku parc.č. 849, kú. Ratměřice, ale pouze za
předpokladu jasných podmínek a doložení vlastnických a právních vztahů
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 7. 9. 2015 od 19
hod.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 10. 8. 2015 (15/5)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 3/2015
2. Dodavatele akce Obnova křížů v obci Ratměřice
3. odkup pozemku pod trafostanicí na pozemku parc.č. 38, kú. Ratměřice
ČEZ a.s.
Ověřovatelé zápisu a usnesení:

Kateřina Procházková
Radek Bareš
Viktor Liška
starosta obce
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