
Zasedání obecního zastupitelstva  21/2017                                                               Obec Rataje 

V Ratajích dne: 29. 12. 2017

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva č. 21/2017

Přítomni: 1) Vošický Jaroslav

2) Chobot Petr

3) Forman Miroslav

4) Votýpka Martin

5) Votýpka Jiří

6) Forman Tomáš

7) Forman Ondřej

Omluveni: 0

Zapisovatelem jmenován Forman Miroslav, ověřovatelem určen Forman Ondřej

a Votýpka Jiří.

Schůze zahájena 20:00 hod.

Projednaný program:

1) Schválení rozpočtu na rok 2018.

2) Rozpočtové opatření č. 09 a 10.

3)  Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 na pozemku st. p. č. 160/1,

zastavěná  plocha  a  nádvoří,  o výměře  3611  m2,  jehož  součástí  je  stavba

Domašín,  č. p.  8, objekt  k bydlení,  spoluvlastnického podílu o velikosti  1/10

na pozemku  p. č. 1984/81,  ostatní  plocha,  o  výměře  1208  m2 a

spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 na pozemku p. č. 1984/83, zahrada, o

výměře 2796 m2, vše včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území
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Domašín,  vše  zapsáno  na  LV  č. 660  pro  obec  Vlašim  a katastrální  území

Domašín.

4)  Schválení  smluv na svoz odpadů se společností  Technické služby Vlašim,

s.r.o.

5) Schválení Zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Rataje na rok

2018.

Obecní zastupitelstvo jednohlasně schvaluje:

1)  rozpočet  na  rok 2018.  Je  koncipován  jako vyrovnaný  s celkovými  příjmy

2.910.000 Kč a výdaji 2.910.000 Kč.

2)  rozpočtové  opatření  č.  09,  10.  Rozpočtové  opatření  č.  09,  10  je  nedílnou

součástí tohoto zápisu zastupitelstva.

3) prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 na pozemku st. p. č. 160/1,

zastavěná  plocha  a  nádvoří,  o výměře  3611  m2,  jehož  součástí  je  stavba

Domašín,  č. p.  8, objekt  k bydlení,  spoluvlastnického podílu o velikosti  1/10

na pozemku  p. č. 1984/81,  ostatní  plocha,  o  výměře  1208  m2 a

spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 na pozemku p. č. 1984/83, zahrada, o

výměře 2796 m2, vše včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území

Domašín,  vše  zapsáno  na  LV  č. 660  pro  obec  Vlašim  a katastrální  území

Domašín  ve  spoluvlastnictví  města  Trhový  Štěpánov,  se  sídlem Dubějovická

269, 257 63 Trhový Štěpánov, IČO: 232874 (spoluvlastnický podíl o velikosti

1/5),  města  Vlašim,  se  sídlem  Jana  Masaryka  302,  258  01  Vlašim,

IČO: 00232947  (spoluvlastnický  podíl  o velikosti  8/20),  obce  Bílkovice,  se

sídlem Bílkovice  57,  257 26  Divišov,  IČO:  00232807  (spoluvlastnický  podíl
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o velikosti  1/10),  obce  Pavlovice,  se  sídlem  Pavlovice  65,  258  01  Vlašim,

IČO: 00508471 (spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10), obce Rataje, se sídlem

Rataje  70,  258  01  Vlašim,  IČO: 00232611  (spoluvlastnický  podíl  o velikosti

1/10)  a  obce  Veliš,  se  sídlem  Veliš 1,  257 06  Louňovice  pod  Bl.,  IČO:

00232921 (spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10).

Podmínkou  prodeje  spoluvlastnického  podílu  o  velikosti  1/10  na výše

uvedených  nemovitých  věcech  ve  spoluvlastnictví  výše  uvedených  obcí

v katastrálním  území  Domašín  je  současná  koupě  všech  spoluvlastnických

podílů jednotlivých spoluvlastníků v souladu se zveřejněnými záměry prodeje

ostatních spoluvlastníků.

Kupní cena výše uvedených nemovitých věcí (všech spoluvlastnických podílů

celkem) činí:  4.300.000 Kč. Bude-li  prodej  nemovitých věcí  v době uzavření

kupní smlouvy podléhat zdanění podle právních předpisů upravujících DPH a

nebude od této daně osvobozen, bude ke kupní ceně přičtena DPH v zákonné

výši.

Kupující:   Vlašimské městské lesy s.r.o., ICO: 27408965 se sídlem Blanická

485, 258 01 Vlašim.

Cena za prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 činí 430.000 Kč.

Úhrada kupní ceny bude provedena do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

Částka  bude  poukázána  na  účet  Obce  Rataje,  vedeného  u  České  spořitelny

č.ú.:320108379/0800.

Záměr o prodeji spoluvlastnického podílu byl vyvěšen na úř. desce obce Rataje

a na El. úř. desce Obce Rataje od  20. 11. 2017 do 29. 12. 2017
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4) smlouvy na svoz odpadů se společností Technické služby Vlašim, s.r.o.

5) zásahovou jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Rataje na rok 2018.

6) Diskuse

- Informování o probíhajících pracích na vypracování projektové dokumentace

na stavbu Místní obslužné komunikace od plynové stanice ke křížku.

-  Informování o připravované akci „Víceúčelové hřiště 1. Etapa – Technické

zázemí“

Schůze ukončena ve 21:15 hod.

______________ _____________

Jaroslav Vošický     Petr Chobot
      starosta    místostarosta

Ověřil:

Jiří Votýpka ………………….

Ondřej Forman ………………….

Vyvěšeno dne: 29. 12. 2017

Vyvěšeno na El. úř. desce dne: 29. 12. 2017
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