Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 12. 8. 2013
Přítomno:7 členů zastupitelstva
Omluveni: Tomáš Grňa, Pavla Nádvorníková
Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Pavel Vosátka, Lucie Svatošová
1.
zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 24. 6. 2013

2.

Hospodaření

3.

Akce Plánu rozvoje obce

4.

a) Rozpočtové opatření č. 2/2013
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013, které navyšuje rozpočet
o 500 000 Kč (Hlasování 7 pro)
b) Prodej stavebního pozemku parc.č. 1258/14 ve Skrýšově
- zastupitelstvo obce schvaluje žádost Z. Rezka o koupi stavebního pozemku parc.č.
1258/14 ve Skrýšově (o rozloze 2313 m2) za nabízenou cenu 50 Kč/m2, tj. za částku
115 650 Kč (Hlasování 6 pro, 1 se zdržel)
a) Rekonstrukce budovy bývalé Jednoty
- během pouťových slavností proběhne slavnostní otevření ratměřického obchodu,
samotné zahájení prodeje začne od začátku září, provozovatelem bude firma
Robertson s.r.o.
- díky dobrovolné práci občanů obce a pomoci místních živnostníků se podařilo
během prázdnin dokončit potřebné stavební práce a ušetřit nemalé finanční
prostředky- velké poděkování patří všem, kteří se na přestavbě podíleli
b) Parcelace a zasíťování nových stavebních pozemků u hřiště
- zastupitelstvo obce schvaluje další postup nákupu stavebních parcel na východním
okraji obce, po jednání s právním zástupcem rodiny Kabešových JUDr. Dvořáčkem
byla domluvena směna části stavebních pozemků (5000 m2) za dvě budoucí stavební
parcely, součástí směny bude také rybník Jordánek, který tímto obec získá do svého
vlastnictví (Hlasování 7 pro)
- další jednání probíhají s Pozemkovým úřadem ČR o vydání či prodej pozemků (cca
7 500 m2) pro druhou etapu zasíťování, prozatím máme od úřadu zamítavé stanovisko
c) Doplnění veřejného osvětlení ve Skýšově
- na základě cenové nabídky od firmy Elektromontáže Votice byla zahájena
rekonstrukce veřejného osvětlení ve Skrýšově- bylo položeno zemní kabelové vedení a
v září budou instalovány tři nové sloupy VO
d) Oprava místní komunikace do Hrzína
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku firmy BES Benešov na provedení opravy
místní komunikace Hrzín (Hlasování 7 pro)
- obec zažádala o dotaci Ministerstva dopravy na akci Oprava místní komunikace, úsek
křižovatka u křížku – začátek obce Hrzín- celkové náklady byly vyčísleny na tento úsek
ve výši 3 000 000 Kč, případná spoluúčast obce bude činit 15%
Společnost
17. 8. Dětské sportovní odpoledne, Pouťová zábava
16. 5. 2013
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18. 8. Sousedské posezení s dechovkou
24. 8. Hasičská fontána
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v v pondělí 16. 9. 2013 v 19:00 hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 12. 8. 2013 (13/6)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 2/2013
2. žádost Z. Rezka o koupi stavebního pozemku parc.č. 1258/14 ve Skrýšově
3. nabídku firmy BES Benešov na provedení opravy místní komunikace Hrzín
4. Budoucí směnu stavebních pozemků parc.č. 663/40 kú. Ratměřice s rodinou
Kabešových
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Pavel Vosátka
Lucie Svatošová
Viktor Liška,
starosta obce
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