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

ZÁPIS A USNESENÍ
ze 3 zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
dne 19.3.2015 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:

Ing. Martina Podskalská, Vladimír Klouda, Ladislav Kratochvíl, Jan Sadek, Ing. Martina
Macháčková, Ing. Karel Posolda, Michal Burýšek, Roman Hovorka

Omluveni:

Mgr. Luděk Kudláček

Hosté

Jan Čáslava

:

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 Ing. Karel Posolda.
B/ VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Starostka navrhuje ověřovatele zápisu pana Hovorku a Posoldu.
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu pana Hovorku a Posoldu .
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
C/ NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ověřovatelé zápisu
závěrečný účet obce za rok 2014
dotace Středočeský kraj
žádost o nájem sociálního bytu
stavba kanalizace II. etapa
informace DSO – protipovodňová opatření
různé

Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ

2. Závěrečný účet obce za rok 2014
S návrhem závěrečného účtu obce za rok 2014 seznámila členy ZO pí starostka.
3. Dotace Středočeský kraj
Budou se oslovovat 4 firmy na účast ve výběrovém řízení na zhotovení komunikace, 5 firem na dostavbu
kanalizace.
Schválení příkazní smlouvy na rekonstrukci hasičského auta pomocí firmy Witero s.r.o. Praha.
Návrh usnesení č. 3: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce nástavby
Škoda 706 pro SDH v obci Ratenice“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS pro rok 2015 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši min. 5%
z celkových nákladů projektu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
4. Žádost o nájem sociálního bytu
ZO schválilo žádost o pronájem bytu paní O.C. od 1.4.2015
Návrh usnesení č. 4: ZO schvaluje nájemní smlouvu na pronájem bytu č.49/4 v domě čp.49 paní
O.C. od 1.4.2015.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
5. Stavba kanalizace – II. etapa
Paní starostka informovala o pokračování stavby II. etapy kanalizace.
6. Informace DSO – protipovodňová opatření
DSO Pečecký region zveřejnil na profilu zadavatele zakázku na zpracování technické dokumentace na
dodavatele VIS a digitální povodňový plán pro obce DSO a partnery.
7. Různé
Informace o výstavbě zpomalovacího radaru směrem na Pečky.
Žádost o dotaci na tepelné čerpadlo pro OÚ se nedokončila, kvůli potřebě nadměrné velikosti otopných
těles.
Jednání o výměně mateřské školky za pozemky s církví stále probíhá.
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kontejnery :
21.3. Burýšek
28.3. Posolda
4.4. Klouda
11.4. Kudláček

Další schůze ZO : 16.4.2015 od 19.00 hod.

V Ratenicích dne 19.3.2015

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

Zápis ověřili:

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

…………………..
…………………..
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