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

ZÁPIS A USNESENÍ
ze 2. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
v pátek 1.3.2013 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:
Omluveni:
Hosté :

Ladislav Kratochvíl, Jiří Papež, Alena Čáslavová, Miloslav Chlumský, Vladimír Klouda,
Mgr. Luděk Kudláček, Ing. Jiří Podskalský, Karel Šmejkal.
Jan Sadek
Ing.Rek, Alice Šmejkalová, Štěpánka Jirků, Ivana Jirků, David Černý, Martin Černý

A/ ÚVOD
Zasedání zahájil starosta Ladislav Kratochvíl a oznámil, 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 Alena Čáslavová.
B/ VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Starosta navrhuje ověřovatele zápisu.
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu p. Šmejkala a p. Chlumského.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
C/ NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ
Doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly.
Návrh programu:
1. zápis ZO z 1.2.2013.
2. kontrola hospodaření za rok 2012
3. smlouva o spolupráci a sdružení
4. rozpočtové opatření č.2
5. stočné
6. informace cyklostezka
7. návštěva Dobšic
8. naučná stezka
9. Různé.
10. čištění Výrovky
11. studie náves
12. MŠ - žádost.
13. Termín příštího zasedání ZO Ratenice.
Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.

D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ
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1. oprava zápisu.1
ověřovatelé zápisu č.1 ( pí Čáslavová, p.Klouda) navrhli upravit zápis č.1 ze ZO – starosta se
změnami seznámil členy ZO podle opraveného zápis č.1
Návrh usnesení č. 3: ZO schvaluje změnu zápisu č.1
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
2. kontrola hospodaření obce za rok 2012
Dne 27.2.2013 proběhla kontrola hospodaření obce za rok 2012. Starosta obce seznámil ZO s osnovou a
náplní auditu – viz zápis z auditu.
Výsledek kontroly : územní celek neprovedl inventarizaci jiných pasiv – účty 401, 403, 406, 408 a 432.
Výše uvedený nedostatek bude napraven při zpracování inventarizace za rok 2013.
3. Smlouva o spolufinancování cyklostezky
Starosta Ladislav Kratochvíl seznámil členy ZO se smlouvou ohledně spolufinancování cyklostezky
mezi obcí Ratenice a městem Pečky. ZO smlouvu dostali k prostudování, ale dnes přišla zkrácená verze
od právníka města Pečky. S novým zněním seznámil členy ZO p. Kratochvíl – viz příloha
Návrh usnesení č. 4: ZO schvaluje smlouvu o příspěvku na realizaci projektu výstavby cyklostezky
Ratenice - Pečky
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
4. Rozpočtové opatření č.2
Se změnami seznámil ZO p. starosta – viz příloha
Návrh usnesení č.5 : ZO schvaluje RO č.2
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
5. Stočné:
Pan starosta předal informace Pečeckých služeb ohledně zvýšení cen stočného - od 1.1.2013 bude cena
za 1m3 29,60 Kč ( viz příloha – dopis Peč.služeb). Důvodem pro zvýšení ceny je zvýšení DPH o 1%,
zvýšení cen chemikálií a elektřiny).
Návrh usnesení č.6 : ZO schvaluje změnu ceny stočného od 1.1.2013.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
6. Informace cyklostezka :
Dne 1.3.2013 proběhlo předání staveniště stavební firmě včetně prováděcí projektové dokumentace.
Obec zajistí a instaluje požadované informační tabule u stavby.

7. Návštěva obce Dobšice:
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Návštěva obce Dobšice proběhne dne 8.4.2013 v 16.00 hod.
8. Naučná stezka – Mladí historici Ratenické včely o.s.
Projekt naučné stezky představil M.Černý. Historiky byl vznesen požadavek na umístění naučných
panelů na pozemcích obce. Projekt bude realizován do 12/2013 a poté bude předán obci.
Diskuse : ZO diskutuje nad plánem projektu
Návrh usnesení č.7 : ZO schvaluje umístění panelů naučné stezky na obecní pozemky.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
9. Různé :
p. Kudláček – 9.3. koncert v kostele od 17.00 hod
p. Kudláček – bohužel dotace na místní komunikace se neuskuteční – nebylo včas vydáno stavební
povolení, nutná příprava podkladů pro případné dotační výzvy na výstavbu kanalizace
p. Kratochvíl – MAS Podlipansko bude vypisovat novou výzvu Jaro 2013, která se bude vztahovat na
všechny Fische
kontejnery : 2.3. – Chlumský
23.3. - Čáslavová
9.3. – Papež
30.3. - Kudláček
16.3. - Podskalský
10. Čištění Výrovky :
Akce MAS Podlipansko – čištění okolí Výrovky proběhne dne 20.4.2013.
P. Kudláček navrhuje úklid lesíka za „domkem“ u trati (velký nepořádek) – pokusíme se zkoordinovat
obě akce, obec zajistí odvoz odpadu.
11. Studie návsi :
P. Kratochvíl seznámil s nabídkou a profesním životopisem Ing. Posoldy – k nahlédnutí ZO.
P. Kudláček kontaktoval p.projektanta Ing. Rulíka a firmu z Kostelce nad Labem – p. Marek - seznámení
s nabídkou.
Diskuse ohledně vizualice návsi.
12. Žádost MŠ Ratenice
MŠ Ratenice požádala o souhlas s převedením kladného výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši
12.921,20 Kč do rezervního fondu MŠ.
Návrh usnesení č.8 : ZO schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku MŠ Ratenice za
rok 2012 ve výši 12.921,20 Kč do rezervního fondu.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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13. Termín příštího zasedání ZO Ratenice:
pátek 29.3.2013 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.

V Ratenicích dne 1.3.2013
……………………………………….
Ladislav Kratochvíl
starosta

Zápis ověřili: Miloslav Chlumský
Karel Šmejkal

…………………………………….
Jiří Papež
místostarosta

…………………..
…………………..
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