Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 13.5. 2019
Přítomno: 9 členů zastupitelstva, hosté 1
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Jiří Pěkný, Radek Bareš

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

3.

4.

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 8. 4. 2019
a) Záměr o pronájmu pozemku v k.ú. Ratměřice - Skrýšov
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti p. Chvastaše, Skrýšov pronájem
pozemku parc. č. 1214/29 v k.ú. Ratměřice – Skrýšov, o rozloze 1629 m2 za cenu 3000,Kč /1 ha /1 rok na dobu určitou. (Hlasování 9 pro)
b) Závěrečný účet obce za rok 2018
- zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Ratměřice za rok 2018, jehož
součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ratměřice za rok 2018,
která proběhla ve dnech 12. 9.2018 a 18.4.2019, bez výhrad (Hlasování 9 pro)
b) Závěrečný účet Mikroregionu Voticko za rok 2018
- zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Voticko, jehož součástí je
zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu za rok 2018 (Hlasování 9 pro)

Připravované projekty plánu rozvoje obce

a) Atmosférická tlaková stanice vodovodu
- byla zrealizována stavební část akce, nyní musí dojít k přivedení elektrické energie od
ČEZ Distribuce, aby mohla být nainstalována technologie a k 31.5. bude ATS
zprovozněna
b) Pasportizace veřejné zeleně a veřejného pohřebiště
- zastupitelstvo obce ustupuje od objednávky u fa Happy Tree a bude realizovat
pasportizaci veřejné zeleně s fa GObec
- zároveň bude pasportizováno veřejné pohřebiště vč. hrobů a zadán hydrogeologický
průzkum pro stávající pohřebiště i jeho potencionální rozšíření

Různé

a) Změna územního plánu obce
- zastupitelstvo obce schvaluje nový návrh umístění budoucích hospodářských budov a
parkoviště pro zámecký areál na pozemcích ing. T Nováka za parky pro připravovanou
změnu územního plánu (Hlasování 9 pro)
- zastupitelstvo bere na vědomí předloženou studii výstavby rekreačního domu ve
Skrýšově na pozemku nemovitosti čp. 17 a schvaluje související návrh na změnu ÚP
umožňující tuto stavbu
b) Vyhláška o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností
jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
- obec připravuje vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku jeho
připojením na stavbu vodovodu nebo kanalizace v souvislosti s výstavbou nových
kanalizačních a vodovodních řadů
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– zároveň zastupitelstvo obce pověřuje starostu k dořešení finančních náležitostí
vybudování přípojek k pozemkům, které nebyly součástí obecního komplexního
zasíťování obecních pozemků v lokalitě u hřiště
c) Žádost o přidělení obecního bytu čp. 69
- zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost p. Vladimíry Puchernové, Ratměřice o
přidělení obecního bytu
- v tuto chvíli obec nemůže uzavřít nájemní smlouvu s žadatelkou, protože stávající
smlouva je uzavřena do 31.3.2020

5. Společnost
24. 5.

Večerní divadelní představení na zámku

26. 5.

Odpolední divadelní představení pro děti na zámku

26. 5.

Vystoupení pěveckého sboru Jordánek v kostele Sv. Havla

8.6.

Oslavy k 90. výročí založení SDH Ratměřice

Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat ve v pondělí 10. 6. 2019 od 19 hod.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 13.5.2019 (19/4)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. na základě žádosti p. Chvastaše, Skrýšov pronájem pozemku parc. č. 1214/29
v k.ú. Ratměřice – Skrýšov, o rozloze 1629 m2 za cenu 3000,- Kč /1 ha /1 rok na
dobu určitou
2. Závěrečný účet obce Ratměřice za rok 2018, jehož součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Ratměřice za rok 2018, která proběhla ve dnech
12.9.2018 a 18.4.2019, bez výhrad
3. nový návrh umístění budoucích hospodářských budov a parkoviště pro zámecký
areál na pozemcích ing. T Nováka za parky pro připravovanou změnu územního
plánu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
4. zastupitelstvo bere na vědomí předloženou studii výstavby rekreačního domu ve
Skrýšově na pozemku nemovitosti čp. 17 a schvaluje související návrh na změnu
ÚP umožňující tuto stavbu
5. žádost p. Vladimíry Puchernové, Ratměřice o přidělení obecního bytu
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Jiří Pěkný
Radek Bareš
Viktor Liška,
starosta obce
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