Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 9. 4. 2013
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, 1 host
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Luboš Benák, Jaroslav Váňa
1.
zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 4. 3. 2013
2. Hospodaření
a) Účetní uzávěrka za rok 2012
- zastupitelstvo obce schvaluje účetní uzávěrky Obce a Mateřské školy Ratměřice za
rok 2012 (Hlasování 9 pro)
b) Pronájmu pozemku parc.č. 1214/59 ve Skrýšově
- zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1214/59 ve Skrýšově o
rozloze cca 1500 m2 pro L. Kábeleho, Skrýšov 18 za účelem pastvy za cenu 2500
Kč/ha ročně (Hlasování 7 pro)
c) Pronájem zemědělských pozemků v Hrzíně
- zastupitelstvo obce schvaluje pronájem zemědělských pozemků parc.č.47 PK, 42 PK,
56 PK, 445 díl 1 PK, 296 PK a o celkové výměře cca 2,78 ha pro družstvo
Podblanicko Louňovice p.Bl. a smlouvu o pronájmu na jeden rok (Hlasování 9 pro)
d) Záměr o pronájmu pozemků parc.č. 43, 44, 45, 46, 446, 506 PK v k.ú. Hrzín
- na základě žádosti Ch. Robertsona zastupitelstvo obce schvaluje záměr o pronájmu
pozemků 43 (169 m2 ), 44 (363 m2 ), 45 (219 m2 ), 46 (6162 m2 ), 446/-/1 (1225 m2 ) a
část 506 (720 m2 ) (Hlasování 9 pro)
3. Akce Plánu rozvoje obce
a) Rekonstrukce budovy bývalé Jednoty
- brigádou členů SDH Ratměřice byly zahájeny práce na přestavbě obchodu,
práce v přízemí budou realizovány v nejnutnějším rozsahu, tak aby mohla být v červnu
opět otevřena prodejna, tzn. bude rekonstruován prostor prodejny a přilehlého skladu,
ze kterého bude navíc vybudováno sociální zařízení pro pronájemce, zároveň budou
na základě předložených cenových relací vyměněny výlohy a vstup do obchodu
Votická stavební a.s. zahájí práce ve 2. polovině dubna výstavbou nosného
stropu a schodiště do podkroví
Obec prozatím neeviduje žádného zájemce na provozování obchodu, termín
podání žádostí je 10. 5.
b) Parcelace a zasíťování nových stavebních pozemků u hřiště
- začalo projektování zasíťování nové stavební lokality u hřiště a jednání s právním
zástupcem rodiny Kabešových o odkupu 5 000 m2 pozemků v této lokalitě
- obec shromažďuje žádosti o koupi těchto stavebních pozemků
4. Různé
a) Pronájem kontejnerů na tříděný odpad
- zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad
s firmou EKO-KOM, a.s. a zároveň podává žádost na zapůjčení dalších 2 kontejnerů
na plasty (za úřad) a Tetra-Pak (k bytovce) (Hlasování 9 pro)
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b) Projekt Jankow 1645
- obci se prozatím nepodařilo získat od Státního pozemkového úřadu pozemek parc.č.
841 (cca 1 ha nad Jordánek), který by mohl sloužit jako prostor pro konání akcí
zaměřených na Bitvu u Jankova,
- přesto se začíná připravovat velká akce pro rok 2015, kdy bude výročí 370 let konání
bitvy a kdy Posázaví o.p.s. s partnery připravuje k této příležitosti akce po celém
regionu
Společnost
13. 4. Jarní úklid obce
30. 4. Stavění máje
12. 5. Den matek – zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výši 1 500 Kč na konání
této akce (Hlasování 9 pro)
Jubilea
8. 5. V. Petranová

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v v pondělí 13. 5. 2013 v 19:00 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 9. 4. 2013 (13/3)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. účetní uzávěrky Obce a Mateřské školy Ratměřice za rok 2012
2. schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1214/59 ve Skrýšově
3. pronájem zemědělských pozemků parc.č.47 PK, 42 PK, 56 PK, 445 díl 1 PK,
296 PK
4. schvaluje záměr o pronájmu pozemků 43, 44, 45 , 46 , 446/-/1 a část 506
5. Záměr o prodeji pozemku par.č. 1258/14 ve Skrýšově
6. Záměr o pronájmu části pozemku par.č. 1214/59 ve Skrýšově
7. Záměr o pronájmu zemědělských pozemků parc.č.47 K, 42 PK, 445 díl 1 PK a
296 PK v Hrzíně
8. Smlouvu o výpůjčce kontejnerů na tříděný odpad s firmou EKO-KOM
9. příspěvek ve výši 1 500 Kč na konání Dne matek
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Tomáš Grňa
Pavla Nádvorníková
Viktor Liška, starosta obce
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