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

ZÁPIS A USNESENÍ
ze 6. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
dne 21.6.2018 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:

Ing. Martina Podskalská, Vladimír Klouda, Jan Sadek,
Šmejkalová, Roman Hovorka, Ing. Martina Macháčková

Omluven:

Mgr. Luděk Kudláček, Ladislav Kratochvíl

Ing. Karel Posolda, , Eva

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 paní Macháčkovou a pana Sadka
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu paní M. Macháčkovou a pana J. Sadka.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 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.

ověřovatelé zápisu
rozpočtové opatření č.4
stanovení počtu členů ZO
žádost o prodej pozemku
různé

Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ

2. Rozpočtové opatření č.4
Paní starostka předložila Rozpočtové opatření č.4 – viz příloha.
Návrh usnesení č. : 3
ZO Ratenice schvaluje Rozpočtové opatření č.4
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
3. Stanovení počtu členů ZO
Podle ustanovení zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, počet členů zastupitelstva obce na každé volební období
stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.
Návrh usnesení č. : 4
ZO Ratenice stanovuje počet členů zastupitelstva obce Ratenice pro další volební období na 9
členů.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
4. Žádost o prodej pozemku
Dne 28.5.2018 obec obdržela žádost o odkoupení pozemku, p.č. 490/13, výměra 128m2, pozemek
vznikl oddělením z poz.č. 490/7 (viz geometrický plán č. 318-21/2018). Záměr o prodeji pozemku byl
řádně vyvěšen.
Návrh usnesení č. : 5
ZO Ratenice schvaluje prodej pozemku č. 490/13 o výměře 128 m2 za cenu 100,-Kč za m2.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Dne 19.6.2018 obec obdržela žádost o odkoupení části pozemku 490/7. Bude vyvěšen záměr na prodej
pozemku a poté bude žádost projednána.
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7. Různé
Hodnocení žádosti přestavby OÚ-komunitního centra: v rámci hodnocení MAS Podlipansko obec
obdržela 62,5 bodu.
Na tento projekt bude ještě podána žádost o dotaci na Středočeský kraj.
Probíhající akce:
- restaurace obrazu Ježíše na kříži před kostelem
- umístění sochy darované J. Pospíšilem do zahrady MŠ
- oprava křížku směrem na Cerhenice.
další zasedání ZO : 30.8.2018 od 19:00 hod

V Ratenicích dne 21.6.2018

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

Zápis ověřili:

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

…………………..
…………………..
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