Zasedání obecního zastupitelstva 10/2016

Obec Rataje

V Ratajích dne: 16. 05. 2016

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 10/2016
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) Prodej pozemku p. č. 2042
2) Objednání Projektové dokumentace na výstavbu Sociálního a skladového
zázemí pro sportovní areál.
3) Rozpočtové opatření č. 01 a 02.
4) Diskuse
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Obecní zastupitelstvo jednohlasně schvaluje:
1) Prodej pozemku p. č. 2042 za nejvyšší nabídnutou kupní cenu zájemcem.
a) Minimální kupní cena v nabídce na koupi činí 23.000 Kč.
b) Pověřuje se město Vlašim rozesláním výzvy zájemcům o koupi pozemku
k podání nabídek kupní ceny do 5 dnů po obdržení posledního usnesení
spoluvlastníků pozemku, kterým budou schváleny tyto podmínky prodeje
pozemku.
c) Stanovuje se termín pro doručení obálek s nabídkami na Městský úřad
Vlašim do 15 dnů od doručení výzvy podle bodu 2.
d) Ustanovuje se komise pro rozlepení obálek s nabídkami kupní ceny
složená ze zástupců spoluvlastníků pozemků (starostů obcí). Komise bude
zasedat na Městském úřadě Vlašim. Termín zasedání komise bude dohodnut
po doručení všech nabídek. Návrh komise bude předložen zastupitelstvům
spoluvlastníků pozemku k rozhodnutí.
e) V případě, že bude doručena jediná nabídka, zastupitelstva rozhodnou o
prodeji tomuto jedinému zájemci.
f) Kupní cena bude zaslána na účet města Vlašimi a po jejím zaplacení bude
poměrná

část

zaslána

spoluvlastníkům

ve

výši

podle

velikosti

spoluvlastnických podílů pozemku v termínu do 15 dnů od přijetí kupní
ceny na účet města Vlašimi.
g) V případě, že by prodej nebyl schválen nadpoloviční většinou vlastníků,
upřednostňuje pronájem pozemku za cenu v místě a čase obvyklou.
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2) schvaluje výkresový návrh na výstavbu Sociálního a skladového zázemí
pro sportovní areál a pověřuje starostu obce, aby provedl objednání
Projektové dokumentace dle schváleného návrhu.
2) schvaluje výkresový návrh na výstavbu Sociálního a skladového zázemí
pro sportovní areál a pověřuje starostu obce, aby provedl objednání
Projektové dokumentace dle schváleného návrhu.
3) rozpočtové opatření č. 01, 02. Rozpočtové opatření č. 01, 02 je nedílnou
součástí tohoto zápisu zastupitelstva.
4) Diskuse
−

V obecních lesích probíhá probírka harvesterem.

Schůze ukončena ve 21:10 hod.

______________

_____________

Jaroslav Vošický
starosta

Petr Chobot
místostarosta

Ověřil:
Jiří Votýpka

………………….

Ondřej Forman

………………….

Vyvěšeno dne: 16. 05. 2016
Vyvěšeno na El. úř. desce dne: 16. 05. 2016
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