Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 16. 9. 2013
Přítomno:8 členů zastupitelstva
Omluveni: Vladimíra Černá
Určení zapisovatele: Tomáš Grňa
Určení ověřovatelů zápisu: Luboš Benák, Lucie Svatošová
1.
zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 12. 8. 2013
2. Hospodaření
a) Rozpočtové opatření č. 3/2013
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013, které vytváří výdajovou
položku Krizové řízení ve výši 10 000 kč (Hlasování 8 pro)
b) Zpráva předsedy kontrolního výboru ZO
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole kontrolního výboru za období
leden - červen 2013 – kontrola se týká plnění usnesení ZO, uzavřených smluv, prodeje
majetku, uzavřených dohod o provedení práce a podání dotačních žádostí
c) Zpráva předsedy finančního výboru ZO
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finanční komise o kontrole pokladny
k 31. 8. 2013, kontrole čerpání rozpočtu za 1. pololetí roku 2013 a kontrole
pohledávek obce a o kontrole hospodaření MŠ Ratměřice
d) Záměr o pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Hrzín
- na základě ukončení smlouvy s Podblanickem Louňovice a.s. a žádosti Ch.
Robetsona zastupitelstvo obce schvaluje Záměr o pronájmu pozemků parc.c. 47, 42,
445 k.ú. Hrzín (Hlasování 8 pro)
e) Žádost o bezplatný převod pozemku parc.č. 1256, k.ú. Ratměřice od SPÚ
- zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezplatný převod pozemku parc.č. 1256, k.ú.
Ratměřice v majetku státu od Státního pozemkového úřadu (Hlasování 8 pro)
3. Akce Plánu rozvoje obce
a) Rekonstrukce budovy bývalé Jednoty
- obchod je od září otevřen, uzavřena smlouva o pronájmu s firmou Robertson s.r.o.nájem je roční a bezplatný, pronájemce si hradí náklady na energie a služby
- projektová práce, stavební rekonstrukce prodejny a jejího zázemí a vnitřní vybavení
byla ve výši 850 000 Kč
b) Parcelace a zasíťování nových stavebních pozemků u hřiště
- zastupitelstvo obce schvaluje Směnnou smlouvu se spoluvlastnicemi Kabešovými –
smlouva spočívá v bezplatné směně pozemku 663/40 (4925 m2) a budoucího
zasíťovaného pozemku č. 7 (1321 m2), k.ú. Ratměřice podle projektové dokumentace
ing. M. Jirovského ze září 2013 (Hlasování 8 pro)
- po zapsání této smlouvy bude možno zažádat o územní rozhodnutí na tuto akci
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4.

5.

Různé
a) Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ
- zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného břemene IE-12-6000471/1, Ratměřice,
v NN, směr náves, kostel s ČEZ Distribuce, a.s. (kabelové vedení pod chodníkem
před obchodem) (Hlasování 8 pro)
b) Prošetření nebezpečí pádu stromů a větví v ulici u obory
- na základě podnětu majitelů nemovitostí u obory je na pondělí 23. 9. svoláno místní
šetření se zástupcem Odboru životního prostředí MěÚ Votice ing. Kývalem
Společnost
28. 9. Výlov rybníku Podhorák
19. 10. Výlov rybníku v Hrzíně
26. – 28. 10 víkend experimentální archeologie Jankow 1645
26. 10. Posvícenská zábava
Jubileum
30. 9. p. J. Kodeda

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v v pondělí 21. 10. 2013 v 19:00
hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 16. 9. 2013 (13/7)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. rozpočtové opatření č. 3/2013
2. Směnnou smlouvu se spoluvlastnicemi Kabešovými
3. zřízení věcného břemene IE-12-6000471/1, Ratměřice, v NN
4. Záměr o pronájmu pozemků parc.c. 47, 42, 445 k.ú. Hrzín
5. Žádost o bezplatný převod pozemku parc.č. 1256, k.ú. Ratměřice
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
6. zprávu předsedy kontrolního výboru za období leden - červen 2013
7. Zpráva předsedy finančního výboru k 31. 8. 2013
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Luboš Benák
Lucie Svatošová
Viktor Liška,
starosta obce
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