Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 13.8. 2018
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 1 host
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Kateřina Procházková, Zdeněk Rezek

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

3.

4.

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 18.6.2018
a) Prodej pozemku v k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 1308 v k.ú. Ratměřice o rozloze
126 m2 za cenu 130,-Kč/m2 panu Ing. T. Novákovi, Praha (Hlasování 7 pro)
b) Návrh darovací smlouvy – hrzínský návesní rybník
- zastupitelstvo obce schvaluje návrh darovací smlouvy na hrzínský návesní rybník
(majitelé rybník darují do vlastnictví obce) a pověřuje starostu k zadání znaleckého
posudku na cenu nemovitosti (Hlasování 7 pro)

Akce Plánu rozvoje obce

a) Rekonstrukce budovy OÚ
-zastupitelstvo obce schvaluje nabídku fa Stavby Bareš, s.r.o. na rekonstrukci vstupního
chodníku do budovy OÚ včetně opěrné zdi ve výši 196 305,- Kč (Hlasování 7 pro)
- akce bude součástí žádosti o dotace ze Středočeského fondu obnovy venkova
b) Změna územního plánu
- MěÚ Votice – stavební odbor prozatím nevyhovuje žádosti obce Ratměřice o pořízení
změny ÚP z důvodu nedostatečné kapacity pracovníků
c) Atmosférická tlaková stanice
- obec podala žádost k Fondu rozvoje vodovodu a kanalizací Středočeského kraje na
posílení tlaku ve vodovodním řádu výstavbou atmosferické tlakové stanice pro čtvrť u
hřbitova
- zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o
připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
uzavřené na základě žádosti o připojení č 412328367 se společností ČEZ Distribuce a.s.
(Hlasování 7 pro) (týká se výstavby elektrické přípojky k ATS)
d) Úprava povrchů v Hrzíně
- obec zadala zpracování projektové dokumentace na komplexní opravu asfaltových
povrchů a odvodnění v Hrzíně, aby mohla požádat o dotaci na rekonstrukci místních
komunikací

Různé

a) Obecně závazná vyhláška O nočním klidu
- zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 O nočním klidu
(Hlasování 7 pro)

- vyhláška vymezuje dny, kdy obec prodlužuje zákonem stanovený noční klid
b) Umístění antény O2 na střeše budovy OÚ
- jednání zatím nepokročilo, nebyla vypracována studie proveditelnosti, bude
předložena na zářijovém zasedání zastupitelstva
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5.

c)Vliv dlouhodobého sucha na obecní vodovod
-vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a poruchám na vodovodním řádu musela obec
přistoupit k odstávku přívodu vody vodovodem, situace se i přes dlouhodobě zvýšený
odběr vody podařilo stabilizovat
- zastupitelstvo obce děkuje občanům za pochopení a šetrné nakládání s obecní vodou

Společnost

18.5. - Pouťová zábava
19.5. - Odpolední pouťové posezení s muzikou a módní přehlídkou
25.8 - Ratměřická hasičská fontána

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 10.9.2018 od 1915 hod.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 13.8.2018 (18/7)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. prodej pozemku parc. č. 1308 v k.ú. Ratměřice o rozloze 126 m2 za cenu 130,Kč/m2 panu Ing. T. Novákovi, Praha
2. návrh darovací smlouvy na hrzínský návesní rybník
3. nabídku fa Stavby Bareš, s.r.o. na rekonstrukci vstupního chodníku do budovy
OÚ včetně opěrné zdi ve výši 196 305,- Kč
4. Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV uzavřené na základě
žádosti o připojení č 412328367 se společností ČEZ Distribuce a.s.
5. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 O nočním klidu
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Zdeněk Rezek
Kateřina Procházková

Viktor Liška
starosta obce
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