Zápis z jednání zastupitelstva obce Ratibořské Hory konaného dne 25.9.2013

ProgÍam: ]) Zahá,jeni
2) Zpráva ojcdnání rady obce
3) Rozpočtovézměny
4) Bezúplatný převod pozemků Z ÚZSVM
5) Záměry na prodej pozemků
6) Různé
1) Závét

]) Jednáni zahájil starosta' přiv{tal přítollné. omluveni P. Šilhavýa Z' Veselý, nepřítomrri L. Hoclný, L.
Noýotný. Zo usnášeníschopné, navťžený program schválen všemihlasy. Zápis L' Blovská, ověřovateii
schváleni A. Fišeť a J. Kolací.
Zápis z minuléhojednání Zo byl ověřen. vyvěšen aje pok]ádán za schválený.
2) |lada obce mimojiné projednala:
Dne 3. |2.20l3 je JčK oh!ášen dílčípřezkum hospodaření obce.
Pan Ladis]av Macek m]' podal výpověď Z nájmu v obecním bytč v č.p. 40 a b}'t přcda]' Nás]ednč obcc
Vylrlásila záměť plonajmout tento byt 2+1 v č.p. 40. Novým nájemcem sc stal p. Václav Hoffmarrn. SK
Ratibořské Hoty byl úspěšný v získání dotace od ČSIV na rekonstrukci stiech1 na kabinách na
Smyslíku v celkové výši 44.800.- Kč. obec se podílela na spolullnancování 30% z celkové částky'
která byla 6.1 000 Kč.

K 3l '8.20l3 Lrkončil provozování restaurace U báby p' Filip.
K 3l ' l0.20l3 konóí p.ovozování praxe v obci dětská lékařka Dr. Janovská' bude nadále provozovat
ordinaci pouze v Táboře. pro případné zájemce má volnou kapacitu i DI' Havlíčekv Chý!ově.
obec podala na Ministerstvo dopřavy Žádost o dotaci na odst.aňování škod Zpťlsobených obci
povodněmi v roce 2013. V získánídotace byla obec úspěšná a obdrže]a dotaci ve výši 33 ] -000,- Kč' Ta
bude využita na opravu asfaltového povlchu u hofní aut. zastrivky v Rat. llolách.
MístníJSDHo obdrŽe]a pochvalu Za pomoc při ]etošrrich povodrrích.
Na nrístní Zs se letos vyuču;e ve třech třidách ( l+4.2+5, 9)'
Volby do PS Parlamentu .]R se ve dnech 25. a 26. iíjna uskuteční v b-u<lově místníZŠ'
Vzhledem k tomrr. že naši žáci druhóho stupně dojíždívětšinou do Zs v Ml. Vožici, byl ze střany
rodičůvznesen požadavek na zbudování přístřešku u autobusové zastávky v Ratibořských Holách rra

náměstí ve směru od Tábora. starosta seznámil zastupitele s návrhy, konečnou podobu odsouhlasí Ro
poiednání s majitelem tzn. zámku (brLdova č.p. 1).
Na místo hlavní účetníse piihlásilo 10 zá.jemkyň. konečné rozhodnutí padne najednání Ro dnc
2.10.2013.

Usnes€ním č. 149/l9120|3 schvaIuje zpřávu ojednání

Zo bylo seznáneno

Ro

ro7počtovou znrěnou č.8 a s rozpočtovou změnou č.9, ktere ve sve
kompetenci schválila rada obcc.
Usnesením č. l50/l9l20l3 bere na vědomí rozpočtovéopatření č'8 a č'9 dle před]oŽeného návrhu
3)

s

Zo

přojednalo rozpočtovou změnu č.ó, č.7, č.l0. č' l ] a č'l2. Hlasováno: l l-0-0.
Usnesením č. 15l/l9l2013 schva|uje rozpočtovézměny č. ó' 7' 10' l l 12 dle piedloženéhonávťhu.
'
(viz' Příloha)
4) Zo projednalo žádost o bezúplatný převod pozemků p'č'437/] 5a a 4j7ll6 v k.ú- Ratibořice
z vlastnictví CR do majctku obcc Ratibořské HoIy' HlasovánoI l ]-0-0'

Usnesenim č. 152/19/2013 schvalujc
l' Zádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemků pp.č. 437ll5a
pp.č.437116 vše ostatní plocha' ostatní komunikace v k.ú' Ratibořice u 'I.ábora z vlastnictví ceŠké
řepubliky, přislušnosti hospodaiit Uiadu pťo zastupování státll ve věcech ma.jetkových do vlastniotví
obce Ratibořské Ho.y.
2' Žádost o bezúplatný převod a současnči samotný bezúplatný převod po7emku pp.č. 437112 v k.ú.
Ratibořice u Tábora z vlastnictví Čl{ přísIt|šnosti hospodaiit t iadu pr'o zastupování státu ve věccch
majeikových do vlastnictví obce Ratiboiské Hory.

obec Ratibořské Hory se zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat a uŽívatji ve veřejném
zájmu jako veřejné prostranství. obec Ratibořské IJory se dále zavazuje , že převáděná nemovitost
nebude rržívánake komerčnímčijiným výdělečným účclůrn,nebude pronaiímárra ani nebude
převedena ve prospěch třetí osoby. to vše po dobu lo-ti let od doby plávníoh účinkůvkladu
vlas.nického práva do katasbu nemovitostí dle sm]ouvy o bezúplatném pievodú nemovitostí.

v

případě. žc obcc Ratibořské |'Iory převede předmětnou nemovitost nebo její část na třetí osobu'
7aplatí převodci smluvní pokutu ve výši l,5 násobku ceny' l(eťou nemovitost měla ke dni právních
účinlaivkladu vlastnického plávo do katastru nemovitostí dIe tehdy p]alného ceiového předpisu.
nejmónč vŠakve q/ši ceny. ktcrou obec l{atiboiské Hory převodem na třetí osobu získala'

V případě, že obec Ratibořské Hory nebrLde předmětrrou nemovitost nebojejí část užívatve
veřeiném zájmu. budeji využiva{ ke komerčnímči.jiným výdělečným účc|ůmncbo ji pronajímat,

zaplatí převodci smluvní pokutu ve Úši l01/o ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků
vk]adu v]astnickébo pťáva do katastťu nemovitosti dle tehdy p]a1ného oenového předpisu'

Zo projednalo žádost Ing. L' Novákové o prodej části obecního pozemku p.č. 443/18 v k'ú.
Ratibořské Hory' lllasováno: 0.l l.0.
Usnesenim č. l53/19/201f, neschva|uie zálněr na pťodej části obecního pozemklL p.č' 443/18 v k'ú.
Ratibořské Hoťy
5)

Zo

projednalo žádost J. Péknice o prodej obecního pozemku p.č. 23 v k.Ú. Vřesc".. Hlasováno 0-l 1-0.
Usncsením č. 154/1912013 neschva|uic záměr na prodej obeoního pozemku p.č.23 v k.ú. Vřesce

Zo

pťoiednalo žádost lng. V' Jiroutové o prodej pozemku p.č.687/2 v k.ú' Vřcsce.
Lllasovano 0- l l-0.
,l55/19/20l3
Usnesením č.
neschva|uje záměr na prodej části obecního pozemku p.č. ó87l2 v k.ú

6) Starosta obdťže] nabídku na zajištění e]ektronické aukce na dodavatele el. energie pro obec od fiíny
B4F. bude dále prověřovat možnosti a výhodnost přo obec.
Většinovým vlastníkem budovy místnílestaurace U báby byl obci nabídnut k odkupujeho díl s
nabídkou do 31'10'2013' obec musí zjistit záměry a stanovisko druhého ma.jitele, jímžjeJednota oD
fáhor. poté zaujme k r éci s\ é <lano\ isko'
Zo projednalo možnosti využitíobecního sálu se závěfem' že v takto vzniklé situaci s ohledem na
ukončeníspoIupráce s bývalým nájemcem, zveřejní záměr na pronájem nebytových prostor ve

v]astnictvíobce.
Hlasováno l |-0-0'
Usnesenim č. t56/19/2013 schvaluie záměr na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví obce
sái obce.
7) Stalosta poděkova] za účasta.jednání ukončil.

Zapsala:

L' Blovská

,7, I
t,t

llLt

A. Fišer a J. Kolací

