Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 18.6. 2018
Přítomno: 6 členů zastupitelstva, omluven 1 (Tomáš Grňa)
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Radek Bareš, Vladimíra Černá

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 14.5.2018
a) Rozpočtové opatření č.2/2018
- zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2018 – úprava položek na
straně příjmů i výdajů (Hlasování 6 pro)
b) Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti Ing. T. Nováka vydání záměru o
prodeji pozemku parc. č. 1308 o rozloze 126 m2 v k.ú. Ratměřice za cenu 130,- Kč/m2
(Hlasování 6 pro)

c) Směrnice č. 1/2018
- zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2018 o určení platové třídy a
platového stupně pro zaměstnance obce, kteří vykonávají práce veřejně prospěšného
charakteru (Hlasování 6 pro)
d) Směrnice č. 2/2018
-zastupitelstvo obce schvaluje Vnitřní směrnici č. 2/2018 pro práci s osobními údaji a
zároveň ustanovuje Pověřencem pro ochranu osobních údajů s platností od 25.5.2018
dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko, Komenského nám. 700, 259 01 Votice,
jm. Ing. Eliška Melicharová a Olga Marvanová DiS. (Hlasování 6 pro)
e) Počet členů zastupitelstva do příštího volebního období
- zastupitelstvo obce stanovilo devítičlenné obecní zastupitelstvo pro další volební
období (Hlasování 6 pro)
f) Dodatek k nájemní smlouvě s p. Alice Kábele
- na základě žádosti p. A. Kábele zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1k Smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 26.3.2018
– dodatek řeší úpravu otevírací doby obchodu v Ratměřicích ze zdravotních důvodů
p. A. Kábele (Hlasování 6 pro)

3.

Akce Plánu rozvoje obce

a)Dotace na odstranění škody v rybníku Jordánek po přívalovém dešti
-zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na
projekt Odstranění povodňových škod po přívalovém dešti a uzavřením smlouvy o
poskytnutí dotace (Hlasování 6 pro)
b) Opravy a opatření po přívalovém dešti v Hrzíně a Ratměřicích
- obec provedla základní opravu účelové komunikace pod hrází na návsi v Hrzíně,
která byla zničena přívalovým deštěm
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- zastupitelstvo obce rozhodlo o dalším postupu oprav a v dohledné době bude cesta
zpevněna betonovými panely a bude připraveno komplexní řešení situace
(zaasfaltování komunikací v intravelánu Hrzína), dále bude provedena úprava koryta
potoka vytékajícího z návesního rybníka, poničené hráze rybníka a v této souvislosti
pověřuje zastupitelstvo obce starostu k jednání s majitelkou rybníka o jeho případném
převodu do vlastnictví obce
- Obec dále řešila škody po přívalových deštích v nově budované čtvrti u hřbitova, kde
provedla terénní úpravy, aby nedocházelo ke splavování ornice z přilehlého pole a
podkladů budovaných cest na okolní pozemky
c) Změna územního plánu
- zastupitelstvo obce rozhodlo v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) a § 46
odst. 3 stavebního zákona v samostatné působnosti o pořízení Změny č. 1 územního
plánu Ratměřice z vlastního podnětu dle ust. § 44 odst. a) stavebního zákona,
a schvaluje podle ust. § 55a odst. 1 stavebního zákona pořízení Změny č. 1 územního
plánu Ratměřice zkráceným postupem,
a souhlasí s požádáním místně příslušného úřadu územního plánování, Městského
úřadu Votice, Odboru výstavby a územního plánování, o pořizování změny č. 1
územního plánu Ratměřice,
a rozhodlo, že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 1 územního plánu
Ratměřice bude starosta obce Mgr.. Viktor Liška,
a ukládá Mgr. Viktoru Liškovi, starostovi obce, zajistit, prostřednictvím pořizovatele,
zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu Ratměřice a následně veřejné
projednání návrhu změny dle ust. § 55b stavebního zákona. (Hlasování 6 pro)
d)Atmosferická tlaková stanice
- zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu
životního prostředí a zemědělství na rok 2018 na akci "Novostavba automatické
tlakové vodovodní stanice" a závazku spolufinancování projektu z rozpočtu obce
(DSO) ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace - předpokládané celkové náklady
akce: 1 175 232 Kč, z toho žádost o dotaci: 810 910 Kč, spoluúčast:364 322 Kč
e)Umístění vysílače O2 na střeše budovy OÚ
- na základě nabídky fa Cetin zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání o
podmínkách umístění vysílačů mobilního signálu O2, požaduje od fa Cetin předložení
vizualizace, prověření hygienické nezávadnosti, a návrhu smlouvy včetně fin.
podmínek umístění

4.

Různé

a) Stanovy zapsaného spolku Kraj blanických rytířů
-zastupitelstvo obce schvaluje stanovy spolku Kraj blanických rytířů a schvaluje
členství obce Ratměřice v tomto spolku (Hlasování 6 pro)
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- hlavním cílem spolku je management cestovního ruchu v Podblanicku a získání
certifikace oblastní turistické destinace středočeského kraje
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku fa BES, s.r.o. na odkoupení cca 100 t recyklátu
za cenu 218,- Kč vč. DPH/ 1t
- tento recyklát bude využit na zhutnění cest u bytovky, ke Kodedovům a k Jordánku a
nad Jordánkem(Hlasování 6 pro)
b) Podnět k stavebnímu odboru MěÚ Votice – havarijní stav nemovitosti čp. 34
- zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podání podnětu na přešetření havarijního
stavu nemovitosti č.p. 34, Ratměřice, která ohrožuje svým stavem bezpečnost pohybu
na přilehlém veřejném chodníku a na komunikaci
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 13.8.2018 od 19 hod.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 18.6.2018 (18/6)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 2/2018
2. vydání záměru o prodeji pozemku parc. č. 1308 o rozloze 126 m2 v k.ú.
Ratměřice za cenu 130,- Kč/m2
3. Vnitřní směrnici č. 1/2018 o určení platové třídy a platového stupně pro
zaměstnance obce, kteří vykonávají práce veřejně prospěšného charakteru
4. Vnitřní směrnici č. 2/2018 pro práci s osobními údaji a zároveň ustanovuje
Pověřencem pro ochranu osobních údajů s platností od 25.5.2018 dobrovolný
svazek obcí Mikroregion Voticko, Komenského nám. 700, 259 01 Votice, jm.
Ing. Eliška Melicharová a Olga Marvanová DiS
5. Stanovení devítičlenného obecního zastupitelstva pro další volební období
6. dodatek č. 1ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 26.3.2018 s p. Alice
Kábele
7. přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na projekt Odstranění
povodňových škod po přívalovém dešti a uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace
8. další postup oprav účelové komunikace v Hrzíně a zpevnění této cesty
betonovými panely
9. pořízení Změny č. 1 územního plánu Ratměřice z vlastního podnětu dle ust. §
44 odst. a)stavebního zákona, a schvaluje podle ust. § 55a odst. 1 stavebního
zákona pořízení Změny č. 1 územního plánu Ratměřice zkráceným postupem, a
souhlasí s požádáním místně příslušného úřadu územního plánování,
Městského úřadu Votice, Odboru výstavby a územního plánování, o pořizování
změny č. 1 územního plánu Ratměřice, a rozhodlo, že tzv. určeným
zastupitelem pro pořízení Změny č. 1 územního plánu Ratměřice bude starosta
obce Mgr. Viktor Liška, a ukládá Mgr. Viktoru Liškovi, starostovi obce, zajistit,
prostřednictvím pořizovatele, zpracování návrhu
10. schvaluje stanovy spolku Kraj blanických rytířů a schvaluje členství obce
Ratměřice v tomto spolku
11. podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a
zemědělství na rok 2018 na akci "Novostavba automatické tlakové vodovodní
stanice" a závazku spolufinancování projektu z rozpočtu obce (DSO) ve výši
uvedené v žádosti o poskytnutí dotace
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Vladimíra Černá
Radek Bareš

Viktor Liška
starosta obce
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