Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 4.4. 2016
Přítomno: 7 členů zastupitelstva, omluven 0, hosté 0
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Z. Rezek, K. Procházková
1. Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání
- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 7.3.2016
2. Hospodaření
a) Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti p. Dany Žáčkové, Tábor vydání
záměru o prodeji pozemku parc. č. 663/52 v k.ú. Ratměřice o rozloze 218 m2
s minimální nabídkovou cenou 130,- Kč/m2(Hlasování 7 pro)
b) Záměr o prodeji pozemku v k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje vydání záměru o prodeji pozemku parc. č. 663/34
v k.ú. Ratměřice o rozloze 261 m2 s minimální nabídkovou cenou 130,Kč/m2(Hlasování 7 pro)
c) Výpověď nájemní smlouvy pozemků
-zastupitelstvo obce schvaluje vypovězení nájemní smlouvy s První zemědělskou, a.s.
o pronájmu pozemků parc. č. 663/64 a 663/51. Tyto pozemky v majetku obce budou
sloužit jako dočasná deponie vytěžené zeminy z lokality nových stavebních parcel.
i.(Hlasování 7 pro)
d) Příspěvek stavitelům na st. parcelách u hřiště na stavbu sdružených kiosků
- zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro stavitele v lokalitě u hřiště ve výši 5000,- Kč na
náklady spojené s realizací stavby sdružených elektrických a plynových kiosků
(Hlasování 4 pro, 3 zdrž. hlas.)

3.

e) Záměr o směně pozemků v k.ú. Ratměřice
- zastupitelstvo obce schvaluje vydání záměru o směně části pozemků parc. č. 1314 o
výměře cca. 250 m2 za pozemek parc. č. 816, o výměře 338 m2 ve vlastnictví J.
Pěkného, části pozemku parc. č. 212 o výměře 363 m2 za pozemek parc. č. 800/3, o
výměře 363m2, ve vlastnictví A. Benákové, D. Kovalčíkové, J. Papáčkové a části
pozemku parc. č. 1021 o výměře 288 m2 za pozemek parc. č. 810, o výměře 288m2, ve
vlastnictví J. Brože, vše v k.ú. Ratměřice . (Hlasování 7 pro)
Směněné pozemky budou sloužit k realizaci akce Obnova krajinotvorných a
protierozních prvků v Ratměřicích.(Hlasování 7 pro)
f) Jednání s Arcibiskupstvím pražským o směně pozemků
- zastupitelstvo obce schvaluje zahájení jednání s Arcibiskupstvím pražským o směně
pozemku parc. č. 248 o výměře 10 869 m2 za pozemek parc. č. 841 o výměře 9409 m2
v k.ú. Ratměřice (jedná se o louku u Jordánku)(Hlasování 7 pro)
g) Souhlas s využitím rezervního fondu MŠ
-zastupitelstvo obce schvaluje využití rezervního fondu MŠ ratměřice ve výši 15 000,Kč na další rozvoj školy (Hlasování 7 pro)
Připravované projekty Plánu rozvoje obce
a) Rekonstrukce místních komunikací ve Skrýšově
4.4.2016
-1-

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 4.4. 2016

4.

- obec obdržela od MMR dotaci na tuto akci ve výši 442 914,- Kč (50% z celkových
nákladů)
-Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení výběrového řízení na akci Rekonstrukce
místních komunikací ve Skrýšově (Hlasování 7 pro)
b)Žádosti o dotace podávané v dubnu 2016
1)Zateplení budovy OÚ a MŠ Ratměřice
2)Rybník Jordánek – odbahnění a stavební úpravy
3)Obnova krajinotvorných a protierozních prvků v Ratměřicích.
Různé:
a) Žádost SÚS o vyjádření ke změně posypu
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti SÚS, a.s. vydání souhlasného
stanoviska ke změně posypu na silnici III. třídy – Jankov – Skrýšov – Bedřichovice,
(Hlasování 7 pro)

b) Velkoobjemový kontejner
- velkoobjemový kontejner bude v Ratměřicích přistaven od pátku 22.5. do neděle
24.5.2016
5.

Společnost
16.4. Valná hromada spolku Ratměřice – NÁM SE DAŘÍ, z.s.
30.4
Stavění máje

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat v pondělí 2.5. 2016 od 19 hod.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 4.4. 2016 (16/3)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Vydání záměru o prodeji pozemku parc. č. 663/52 v k.ú. Ratměřice o rozloze
218 m2 , za minimální nabídkovou cenu 130,- Kč/m2
2. Vydání záměru o prodeji pozemku parc. č. 663/34 v k.ú. Ratměřice o rozloze
261 m2 s minimální nabídkovou cenou 130,- Kč/m2
3. Vypovězení nájemní smlouvy s První zemědělskou, a.s. o pronájmu pozemků
parc. č. 663/64 a 663/51.
4. Vydání záměru o směně části pozemků parc. č. 1314 o výměře cca. 250 m2 za
pozemek parc. č. 816, o výměře 338 m2 ve vlastnictví J. Pěkného, části
pozemku parc. č. 212 o výměře 363 m2 za pozemek parc. č. 800/3, o výměře
363m2, ve vlastnictví A. Benákové, D. Kovalčíkové, J. Papáčkové a části
pozemku parc. č. 1021 o výměře 288 m2 za pozemek parc. č. 810, o výměře
288m2, ve vlastnictví J. Brože, vše v k.ú. Ratměřice
5. Zahájení jednání s Arcibiskupstvím pražským o směně pozemku parc. č. 248 o
výměře 10 869 m2 za pozemek parc. č. 841 o výměře 9409 m2 v k.ú. Ratměřice
6. vyhlášení výběrového řízení na akci Rekonstrukce místních komunikací ve
Skrýšově
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7. Využití rezervního fondu MŠ Ratměřice ve výši 15 000,- Kč na další rozvoj
školy

Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Zdeněk Rezek
Kateřina Procházková
Viktor Liška
starosta obce
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