Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 4. 8. 2014
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Omluven: Jaroslav Váňa, Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Kateřina Procházková, Lucie Svatošová
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápisy a usnesení z jednání dne 16. 6. 2014
2. Hospodaření
a) Prodej nových parcel
- zastupitelstvo obce schvaluje prodej nových stavebních parcel v lokalitě u
hřiště, k.ú. Ratměřice za cenu 450 Kč/m2 (Hlasování 8 pro)
 pozemek parc. č. 663/44 o výměře 817 m2 J. Bursíkovi, Votice
 pozemek parc. č. 663/45 o výměře 1070 m2 L. Dietrichovi, Praha 10
 pozemek parc. č. 663/46 o výměře 934 m2 manželům Křiváčkovým, Votice
 pozemek parc. č. 663/50 o výměře 1376 m2 L. Černé, Ratměřice
- v současnosti obec nabízí k prodeji poslední 2 parcely I.etapy zasíťování
 pozemek parc.č. 663/47 o výměře 897 m2
 pozemek parc.č. 663/49 o výměře 1386 m2
b) Přijetí věcného daru pro Mš Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje přijetí věcného daru fotoaparátu Canon do
vlastnictví MŠ Ratměřice (Hlasování 8 pro)
c) Zpráva finančního výboru ZO
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finanční komise o kontrole
pokladny k 30. 7. 2014, kontrole čerpání rozpočtu za 1. pololetí roku 2014 a
kontrole pohledávek obce a o kontrole hospodaření MŠ Ratměřice
c) Příspěvky z rozpočtu obce
- zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek:
 TJ Svoboda Ratměřice na oslavu 50. Výročí od založení ve výši 5 000 Kč
 O.s. Ratměřice – nám se daří na organizaci dětského sportovního odpoledne ve
výši 1 500 Kč
 Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. na poskytování služeb rané péče pro
rodiny se sluchovým postižením na území obce Ratměřice v roce 2014 ve výši
3 400 Kč
 OSH Benešov na provoz okresního sdružení hasičů ve výši 300 Kč
3.

(Hlasování 8 pro)

Akce plánu rozvoje obce:
a) Přístavba kabin na hřišti
- probíhá poslední etapa spočívající v přístavbě dětské kabiny a dvou skladů,
která bude ukončena do konce srpna 2014
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b) Obnova dětského hřiště ve sportovním areálu
- zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo s D. Vepřekem, Skrýšov, který provede
obnovu a novou výstavbu přírodních prvků dětského hřiště a hřiště MŠ ve
sportovním areálu (Hlasování 8 pro)
- materiál bezplatně poskytl majitel ratměřického zámku – firma Astron Group
c) Oprava hasičského automobilu IFA
- obec získala dotaci od Středočeského kraje ve výši 32 000 Kč na opravu motoru
hasičského vozu IFA, která bude dokončena v září 2014
- členové SDH zároveň provedou vypuštění Bazény a opravu dna a břehů, aby
z nádrže neunikala voda
4. Společnost:
8. – 9. 8. Oslavy výročí 50 let od založení TJ Ratměřice
16. – 17. 8. Pouťové slavnosti
23. 8. Noční hasičská fontána
Jubilea:
9.8. Jan Petran
29.8. J. Zieglerová
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 15. 9. 2014 v 19:00
hodin.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 4. 7. 2014 (14/6)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej pozemku parc. č. 663/44 o výměře 817 m2 J. Bursíkovi, Votice
2. Prodej pozemku parc. č. 663/45 o výměře 1070 m2 L. Dietrichovi, Praha
10
3. Prodej pozemku parc. č. 663/46 o výměře 934 m2 manželům
Křiváčkovým, Votice
4. Prodej pozemku parc. č. 663/50 o výměře 1376 m2 L. Černé, Ratměřice
5. Příspěvek TJ Svoboda Ratměřice ve výši 5 000 Kč
6. Příspěvek O.s. Ratměřice – nám se daří ve výši 1 500 Kč
7. Příspěvek Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. ve výši 3 400 Kč
8. Příspěvek OSH Benešov výši 300 Kč
9. smlouvu o dílo s D. Vepřekem, Skrýšov na akci Obnova dětského hřiště
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Kateřina Procházková
Lucie Svatošová
Viktor Liška
starosta obce
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