Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 15. 9. 2014
Přítomno: 8 členů zastupitelstva
Omluven: Jaroslav Váňa, Určení zapisovatele: Vladimíra Černá
Určení ověřovatelů zápisu: Tomáš Grňa, Luboš Benák
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 nové stavební parcely v lokalitě u hřiště,
parc. č. 663/49 o výměře 1386 m2 k.ú. Ratměřice za cenu 450 Kč/m2, Z. Rezkovi,
Ratměřice (Hlasování 8 pro)
b) Prodej částí pozemků podle GP 43-16/2014
- zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemků v kú. Hrzín, které užívá J.
Mašek o celkové rozloze 358 m2 podle GP 43-16/2014 za cenu 40 Kč/m2
(Hlasování 8 pro)

3.

c) Zpráva kontrolního výboru ZO
- zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o kontrole kontrolního výboru za
období leden - červen 2014 – kontrola se týká plnění usnesení ZO, uzavřených
smluv, prodeje majetku, uzavřených dohod o provedení práce a podání
dotačních žádostí
d) Přezkoumání hospodaření obce
- zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání obce za 1.
polovinu roku 2014 pracovníky kontroly SČK- nebyly zjištěny chyby a
nedostatky
e) čerpání rozpočtu k 1. 9. 2014
Příjmy: 3 167 452 Kč, Výdaje: 2 580 110 Kč
f) Nákup energií na burze
- obec se opět zapojila do společného nákupu elektrické energie a plynu na
Českomoravské komoditní burze Kladno pod záštitou Sdružení místních
samospráv ČR
- po vysoutěžení agregovaná (průměrná) cena elektřiny dosáhla hodnoty 1087
Kč/MWh a vysoutěženým dodavatelem se stala společnost CENTROPOL
ENERGY, a.s., vysoutěžená cena u plynu dosáhla výše 720 Kč/MWh
a vysoutěženým dodavatelem se stala společnost EP ENERGY TRADING, a.s.
Akce plánu rozvoje obce:
a) Přístavba kabin na hřišti
- zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek ke smlouvě s P. Toulou s prodloužením
realizace akce do 15. 10. 2014
b) Rekonstrukce místní komunikace do Hrzína
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4.

5.

- obec získala dotaci od Ministerstva dopravy ve výši 2 535 000 Kč ( celkové
náklady 2 980 000 Kč) na rekonstrukci místní komunikace do Hrzína v úseku od
Sedlákova kříže k značce osady Hrzín
- v říjnu proběhne stavební a výběrové řízení, předpokládaná realizace akce je
v listopadu 2014
Různé:
a) Zpráva ředitelky MŠ Ratměřice A. Benákové
- k 1. 9. 2014 má školka stoprocentně naplněnou kapacitu 22 dětí, úvazek mají
dva pedagogičtí a jeden nepedagogický pracovník
- modernizace vybavení školky: nové botníky a obnova školního hřiště ve
sportovním areálu
b) obecní pracovník na opravy a údržbu
- od 1. 10. Přijme Obec Ratměřice nového pracovníka P. Kroupu na údržbu
veřejných prostranství, opravy obecního majetku, zimní údržbu chodníků atd.
c) smlouva s RWE o připojení nových stavebních parcel
- zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucím připojení stavebních parcel
na plynovou soustavu RWE (Hlasování 8 pro)
d) digitalizace katastrálního operátu v kú. Ratměřice
- mezi 22. 9. A 5. 10 bude na obecním úřadě Ratměřice k nahlédnutí nově
digitalizovaná mapa a nový soubor popisných informací v kú. Ratměřice
Společnost:
10 . -11. 10. Volby do obecního zastupitelstva
18. 10. Posvícenská zábava
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v řádném termínu po
schválení výsledků komunálních voleb
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 15. 9. 2014 (14/7)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Prodej pozemku parc. č. 663/49 o výměře 1386 m2 k.ú. Ratměřice za cenu
450 Kč/m2, Z. Rezkovi
2. prodej částí pozemků v kú. Hrzín o celkové rozloze 358 m2 podle GP 4316/2014 J. Maškovi
3. smlouvu o budoucím připojení stavebních parcel na plynovou soustavu
RWE Prodej pozemku parc. č. 663/50 o výměře 1376 m2 L. Černé,
Ratměřice
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Tomáš Grňa, Luboš Benák
Viktor Liška
starosta obce
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