Zasedání obecního zastupitelstva 09/2016

Obec Rataje

V Ratajích dne: 22. 02. 2016

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 09/2016
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) Poskytnutí finančního daru Obci Rataje u Bechyně na Veřejnou sbírku na
pořízení zvonů do věže kostela v Obci Rataje u Bechyně.
2) Příspěvek panu Stanislavu Příhodovi na tisk knihy o jeho životě, povolání
a rodném kraji.
3) Záměr prodat parcelu 2042 v Obci Radošovice.
4) Diskuse
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Obecní zastupitelstvo jednohlasně schvaluje:
1) poskytnutí finančního daru Obci Rataje u Bechyně ve výší 38.000 Kč na
Veřejnou sbírku na pořízení zvonů do věže kostela v Obci Rataje u Bechyně.
2) příspěvek panu Stanislavu Příhodovi na tisk knihy o jeho životě, povolání
a rodném kraji ve výši 5.000 Kč
3) záměr prodeje spoluvlastnického podílu Obce Rataje o velikosti 1/10 k
pozemku p. č. 2042 o celkové výměře 1525 m2 v katastrálním území
Radošovice u Vlašimi, zapsaném na LV č. 438 pro obec Radošovice a
katastrální území Radošovice u Vlašimi.
Záměr o prodeji parcel bude vyvěšen na úřední desce a el. úř. desce.
4) Diskuse
- Probíhá zhotovení návrhu na vybudování objektu sloužícího jako zázemí
pro víceúčelový sportovní areál. V objektu budou sklady, toalety, šatny a
prostory pro zajištění občerstvení.
- Příprava projektu na osázení části údolí ratajského potoka.
- V březnu bude vybudována elektrická přípojka pro budoucí víceúčelový
sportovní areál.
V dubnu bude provedena plánovaná oprava vozu Toyota.
Schůze ukončena ve 21:10 hod.

______________

_____________

Jaroslav Vošický
starosta

Petr Chobot
místostarosta

Ověřil:
Jiří Votýpka

………………….

Ondřej Forman

………………….

Vyvěšeno dne: 22. 02. 2016
Vyvěšeno na El. úř. desce dne: 22. 02. 2016
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