Zasedání obecního zastupitelstva 07/2015

Obec Rataje

V Ratajích dne: 02. 11. 2015

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 07/2015
Přítomni: 1) Vošický Jaroslav
2) Chobot Petr
3) Forman Miroslav
4) Votýpka Martin
5) Votýpka Jiří
6) Forman Ondřej
7) Forman Tomáš
Omluveni:0
Zapisovatelem jmenován Forman Miroslav, ověřovatelem určen Forman Ondřej
a Votýpka Jiří.
Schůze zahájena 20:00 hod.

Pr o j e d n a n ý p r o g r a m:
1)

Schválení veřejnoprávní smlouvy s Městem Vlašim - přenesená
působnost na úseku řízení o přestupcích.

2) Souhlas s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území
místní akční skupiny Blaník na období 2014 - 2020 na svém správním
území
3) Návrh rozpočtu na rok 2016.
4) Rozpočtové opatření č. 07 a 08.
5)

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6009669/VB/1
Rataje-kNN-p.č.133.

6) Dodatek k nájemní smlouvě na pronájem pozemků s VOD Zdislavice.
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7) Schválení dodatku ke smlouvě mezi Obcí Rataje a Lesy obce Rataje s.r.o.
8) Plán inventarizace.
9) Diskuse
Obecní zastupitelstvo jednohlasně schvaluje:
1)

Zastupitelstvo schvaluje v souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem
Vlašim, na základě které bude Město Vlašim namísto příslušného orgánu
obce Rataje vykonávat přenesenou působnost na úseku řízení o
přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění.

Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Orgán Města Vlašimi bude podle této smlouvy místně příslušným správními
orgánem v řízení o přestupcích ve správním obvodu obce Rataje, k nimž
by jinak byl místně příslušný orgán obce Rataje včetně vedení spisové
agendy.
Příspěvek je stanoven paušální částkou 2.000,- Kč za každý projednaný
přestupek, spadající do správního obvodu obce Rataje, ukončený
pravomocným rozhodnutím, a 500,-Kč za každý odložený přestupek,
spadající do správního obvodu obce Rataje. Příspěvek bude splatný na
účet Města Vlašim číslo 19-0320084389/0800, vedený u České
spořitelny, a.s., na základě vystavené faktury dvakrát ročně – za pololetí období od 01. 01. do 30. 06. a od 01.07 do 31. 12. následujícího roku.
Obecní zastupitelstvo jednohlasně souhlasí:
2) s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní
akční skupiny Blaník na období 2014 - 2020 na svém správním území.
Obecní zastupitelstvo jednohlasně schvaluje:
3)

návrh rozpočtu na rok 2016. Je koncipován jako vyrovnaný s celkovými
příjmy 2.060.000 Kč a výdaji 2.060.000 Kč.

strana 2 / stran 3

Zasedání obecního zastupitelstva 07/2015

Obec Rataje

4) rozpočtové opatření č. 07, 08. Rozpočtové opatření č. 07, 08 je nedílnou
součástí tohoto zápisu zastupitelstva.
5)

smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-6009669/VB/1
Rataje-kNN-p.č.133.

6) dodatek k nájemní smlouvě poř.č./-2004/2 na pronájem pozemků s VOD
Zdislavice. Nájemné za předmět nájmu se zvyšuje na částku 2.000
Kč/ha/rok.
7) dodatek ke smlouvě mezi Obcí Rataje a Lesy obce Rataje s.r.o.. Předmět
dodatku - nájemné za rok 2015 se snižuje na částku 90.000 Kč.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
8) Plán inventarizace na rok 2015.

9) Diskuse
Stav prací v lese: Probíhá mazání, plánování těžby a probírek
Přejímka štěpkovače
Dodání kontejnerů na biomasu
Schůze ukončena ve 21:20 hod.

______________

_____________

Jaroslav Vošický

Petr Chobot

starosta

místostarosta

Ověřil:
Jiří Votýpka

………………….

Ondřej Forman

………………….

Vyvěšeno dne: 02. 11. 2015
Vyvěšeno na El. úř. desce dne: 02. 11. 2015
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