OBEC RATENICE
 321 785 304  Ratenice 67, 289 11 pošta Pečky
 obec@ratenice.cz  www.ratenice.cz

ZÁPIS A USNESENÍ
z 5. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
dne 14.5.2018 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:

Ing. Martina Podskalská, Vladimír Klouda, Ladislav Kratochvíl, Jan Sadek, Ing. Karel
Posolda, , Eva Šmejkalová, Mgr. Luděk Kudláček

Omluven:

Roman Hovorka, Ing. Martina Macháčková

Hosté

Jan Čáslava, Miloslav Chlumský ml., Miloslav Chlumský st.,

:

A/ ÚVOD
Zasedání zahájila starostka Ing. Martina Podskalská a oznámila, že podle prezenční listiny je zasedání
zastupitelstva obce (dále jen ZO) usnášeníschopné. Přítomní byli seznámeni s návrhem programu
zasedání, který je součástí zápisu a byl zveřejněn zákonem stanoveným způsobem. Zápis ze zasedání
pořizuje Karel Posolda.
B/ VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Starostka navrhuje ověřovatele zápisu pana L. Kudláčka a Karla Posoldu.
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu pana Luďka Kudláčka a Karla Posoldu .
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
C/ NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly. Paní starostka navrhuje
doplnit program o projednání nákupu hasičského vozu a o hospodářský záměr Mysliveckého spolku
Ratenice – Vrbová Lhota.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ověřovatelé zápisu
nákup hasičského vozu
hospodářský záměr Mysliveckého spolku Ratenice – Vrbová Lhota
oprava kanalizace
rozpočtové opatření č.3
žádost o přidělení bytu v domě čp.49
různé

Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ
2. Nákup hasičského vozu
Na opravu hasičského auta již bylo schváleno uvolnění peněz.
Nyní je však možnost zakoupit starší vůz Liaz 100 od Města Sadská v podobné ceně jako by byla oprava
našeho stávajícího – 250.000,-Kč.
Návrh usnesení č. : 3
ZO Ratenice schvaluje nákup hasičského auta Liaz 100 od Města Sadská za cenu 250.000,-Kč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
3. Hospodářský záměr Mysliveckého spolku Ratenice – Vrbová Lhota
ZO projednalo žádost MS Ratenice – Vrbová Lhota o propachtování pozemků za účelem rozšíření
aktivit v oblasti péče o volně žijící živočichy a krajinu – viz hospodářský záměr.
Na dotyčné pozemky č. 146/41, 146/42, 146/44 a 146/45 bude v září 2018 vypovězena smlouva o
pronájmu Agru Sokoleč a vyvěšen záměr o pronájmu výše uvedených pozemků MS Ratenice – Vrbová
Lhota.
Návrh usnesení č. : 4
ZO Ratenice schvaluje vypovězení smlouvy o pronájmu na poz.č. 146/41, 146/42, 146/44 a 146/45
Agru Sokoleč a vyvěšení záměru o pronájmu výše uvedených pozemků.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
4. Oprava kanalizace
V ulici kolmé na Dvorskou ulici je nutná oprava splaškové kanalizace. Po kontrole bylo zjištěno, že část
potrubí (30m) je propadlé.
Opravu provede firma Telsig. s.r.o. Velký Osek.
Dále bude potřeba vyměnit čerpadla v přečerpávací stanici.
5. Rozpočtové opatření č.3
Paní starostka předložila Rozpočtové opatření č.3 – viz příloha.
Návrh usnesení č. : 5
ZO Ratenice schvaluje Rozpočtové opatření č.3
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
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6. Žádost o přidělení bytu v domě čp.49
Paní J.D. podala žádost o přidělení bytu v domě čp.49. V současné době není žádný volný byt.
7. Různé

-

Ředitelka MŠ navrhuje zvýšit školné.

Návrh usnesení č. : 6
ZO Ratenice neschvaluje navýšení školného v MŠ Ratenice .
Hlasování : 3 pro, 2 proti, 2 zdržel se.

-

Paní ředitelce končí k 1.8.2018 šestileté období výkonu práce na pracovním místě ředitelky
příspěvkové organizace MŠ Ratenice. ZO Ratenice schvaluje prodloužení dalšího šestiletého
období výkonu práce na pracovním místě ředitelky příspěvkové organizace MŠ Ratenice.

Návrh usnesení č. : 7
ZO Ratenice schvaluje prodloužení dalšího šestiletého období výkonu práce na pracovním místě
ředitelky příspěvkové organizace MŠ Ratenice.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.

-

Bude probíhat jednání s Povodím Labe o možnosti zadržování vody na Výrovce, a tím zvýšení
hladiny spodní vody v obci.

další zasedání ZO : 21.6. 2018 od 19:00 hod

V Ratenicích dne 14.5.2018

……………………………………….
Ing. Martina Podskalská
starosta

Zápis ověřili:

…………………………………….
Vladimír Klouda
místostarosta

…………………..
…………………..
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