Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice ze dne 10.6. 2019
Přítomno: 8 členů zastupitelstva, omluvena Kateřina Procházková
Určení zapisovatele: Lucie Svatošová
Určení ověřovatelů zápisu: Alice Černá, Christopher Robertson

1.

Zahájení a kontrola usnesení z minulého zasedání

2.

Hospodaření

3.

4.

- zastupitelstvo bere na vědomí zápis a usnesení z jednání dne 13.5.2019
a) Záměr o pronájmu obchodu v Ratměřicích
- zastupitelstvo obce schvaluje na základě žádosti p. žádosti sl. Pavlíny Rohlíkové,
Ratměřice záměr o pronájmu obchodu, čp. 69 (Hlasování 8 pro)
b) Záměr o směně a prodeji pozemků v k.ú. Ratměřice, osada Skrýšov
-zastupitelstvo obce schvaluje na základě návrhu GP č. 342-23/2019 vydání záměru o:
1) prodeji dílu „a“ z pozemku 1256 o rozloze 47 m2 za min. nabídkovou cenu 100,Kč/m2
2) prodeji nově vzniklého pozemku 1256/4 o rozloze 101 m2 za min. nabídkovou cenu
100,- Kč/m2
3) směně dílu „i“ o rozloze 32 m2, dílu „k“ o rozloze 38 m2 a dílu „m“ o rozloze 45 m2
z pozemku parc. č. 1260/2 , vše v k.ú. Ratměřice za díl „f“ z pozemku parc. č. 1258/14
o rozloze 115 m2, vše v k.ú. Ratměřice (Hlasování 8 pro)
d) Rozpočtové opatření č. 2/2019
- zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 (Hlasování 8 pro)
- rozpočtové opatření navyšuje položky na straně příjmů o 510 250,- Kč a na straně
výdajů o 107 100,- Kč

Realizované projekty plánu rozvoje obce

a) Atmosférická tlaková stanice vodovodu
- byla nainstalována technologie a ATS uvedena do provozu, došlo k předání akce dle
smlouvy a dotačních podmínek

Připravované projekty plánu rozvoje obce

a) Oprava komunikaci v lokalitě pod bytovkou a v Hrzíně
- zastupitelstvo obce schvaluje nabídku fa BES, s.r.o. ve výši 99 662,- Kč, na opravu
komunikace (vysprávka výtluků použitím turbomechanizmů) pod bytovkou a v Hrzíně
(Hlasování 8 pro)

b) Stavba komunikací v zástavbě u hřiště
- zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo s fa STAVBY BAREŠ,
s.r.o. na akci Zasíťování lokality Z.RA.16, kú. Ratměřice – výstavba komunikací v druhé
etapě zasíťování nových stavebních parcel
c) Plánované rozšíření veřejného pohřebiště
- zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání o odkupu sousedícího pozemku pro
rozšíření kapacity veřejného pohřebiště
d) Odpadové hospodářství
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- zastupitelstvo obce schvaluje připojení se k zadání výběrového řízení na dodavatele
systému svozu a uložení komunálního odpadu společně s obcemi Mikroregionu
Voticko (hlasování 8 pro)
e) Směrnice o poskytování finančního příspěvku na DČOV
- zastupitelstvo obce pověřuje místostarostku obce k přípravě směrnice o poskytování
příspěvků na domácí čistírny odpadních vod – záměrem směrnice je poskytnout
finanční podporu ve výši 50% na výstavbu DČOV trvale žijícím občanům v osadách
Skrýšov a Hrzín, kteří se nemohou připojit na centrální ČOV
4.

Různé

a) Zrcadlo na výjezdu z Chánova
- zastupitelstvo obce pověřuje starostu k zjištění podmínek k umístění zrcadla na
výjezdu z místní komunikace od bytovky a předložením cenové kalkulace k tomuto
záměru

5. Společnost
Příští řádné veřejné zasedání ZO se bude konat ve v pondělí 12.8. 2019 od 19 hod.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ratměřice dne 10.6.2019 (19/5)
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. na základě žádosti sl. Pavlíny Rohlíkové, Ratměřice záměr o pronájmu obchodu,
čp. 69
2. na základě návrhu GP č. 342-23/2019 vydání záměru o: prodeji dílu „a“
z pozemku 1256 o rozloze 47 m2 , prodeji nově vzniklého pozemku 1256/4 o
rozloze 101 m2 , směně dílu „i“ o rozloze 32 m2, dílu „k“ o rozloze 38 m2 a dílu
„m“ o rozloze 45 m2 z pozemku parc. č. 1260/2 , vše v k.ú. Ratměřice za díl „f“
z pozemku parc. č. 1258/14 o rozloze 115 m2, vše v k.ú. Ratměřice
3. rozpočtové opatření č. 2/2019
4. nabídku fa BES, s.r.o. ve výši 99 662,- Kč, na opravu komunikace (vysprávka
výtluků použitím turbomechanizmů) pod bytovkou a v Hrzíně
5. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo s fa STAVBY BAREŠ, s.r.o. na akci Zasíťování
lokality Z.RA.16, kú. Ratměřice
6. připojení se k zadání výběrového řízení na dodavatele systému svozu a uložení
komunálního odpadu společně s obcemi Mikroregionu Voticko
Ověřovatelé zápisu a usnesení:
Alice Černá
Christopher Robertson
Viktor Liška,
starosta obce
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