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

ZÁPIS A USNESENÍ
z 8. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
v pátek 11.10. 2013 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:

Ladislav Kratochvíl, Jiří Papež, Jan Sadek, Vladimír Klouda, Karel Šmejkal, Alena
Čáslavová, Miloslav Chlumský, Ing. Podskalský, Mgr. Kudláček

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 Mgr. L. Kudláčka a J.Sadka
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu p. Mgr. L. Kudláčka a J. Sadka.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
C/ NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly. Byly doplněny body č.4,5,6
a 7.
Návrh programu:
1. rozpočtový výhled 2014 – 2018
2. návrh rozpočtu pro rok 2014
3. rozpočtové opatření č.8
4. kanalizace – podání žádosti na MZe
5. plán inventur, školení inv. komisí
6. žádost MS
7. mandátní smlouva
8. různé, kontejnery, diskuse
Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ
1. Rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018
Výklad k výhledu provedl pan starosta. Rozpočtový výhled obdržel každý zastupitel – viz příloha.
Návrh usnesení č.3 : ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 - 2018.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
2. Návrh rozpočtu na rok 2014
Zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu na rok 2014 k prostudování a k přípravě na projednání na dalším
jednání ZO, s jednotlivými položkami rozpočtu zastupitele seznámil starosta obce – diskuse ZO.
Na příští jednání ZO připravit návrhy na eventuelní změny navrhovaného rozpočtu a poté bude
následovat projednání návrhu rozpočtu na rok 2014 za účasti účetní obce a následně jeho schválení.
3. Rozpočtové opatření č.8
Se změnami seznámil ZO p. starosta – viz příloha.
Návrh usnesení č.4 : ZO schvaluje RO č.8
Hlasování : 8 pro, 1 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
4. Kanalizace
Pan starosta oznámil, že byla podána žádost o dotaci z Ministerstva Zemědělství ČR na dostavbu
kanalizace v obci z programu č. 129253.
5.

Plán inventur za rok 2013

Pan starosta seznámil ZO s plánem inventur za rok 2013, složením inventárních komisí a termínem
proškolení členů volebních komisí – 30.10.2013 od 16.00 hod na OU.
Návrh usnesení č.5 : ZO schvaluje plán inventur roku 2013.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno
6. Žádost Mysliveckého sdružení Ratenice – Vrbová Lhota
Žádost MS Ratenice – Vrbová Lhota o poskytnutí příspěvku na opravu střechy myslivecké chaty přečetl
pan starosta. Projednání příspěvku v celkové výši 65.000,- (střecha + krmivo) , zahrnutého v návrhu
rozpočtu na rok 2014, bude na dalším zasedání ZO.
7. Mandátní smlouva
Projednání mandátní smlouvy mezi firmou Paringstav a obcí Ratenice. Předmětem smlouvy je vyřízení
stavebního povolení na výstavbu nové místní komunikace na pozemku č. 490/2 a zpracování rozpočtu
dle platného ceníku RTS – viz příloha
Návrh usnesení č.6 : ZO schvaluje mandátní smlouvu mezi firmou Paringstav a Obcí Ratenice.
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Hlasování : 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
8. Různé
Staročeské vánoce – 1.12.2013 od 16.00 hod – způsob organizace, pomoc spolků
Cyklostezka – p. Kudláček – kritika výsadby zeleně, jsou zasázeny jiné keře oproti původnímu plánu a
jsou vysázeny příliš blízko k cyklostezce, dále p. Kudláček vyjádřil nespokojenost s výsadbou stromů,
také jsou blízko cyklostezky a v budoucnu mohou kořeny poškodit stavbu, dále špatná spolupráce obce
s o.s. Ratenická včela.
Pan starosta na příští zasedání pozve k vysvětlení firmu, která výsadbu prováděla.
Pan Kudláček odstoupil z funkce předsedy i člena kontrolního výboru.
kontejnery : 12.10. – Kratochvíl
26.10. – Kudláček

19.10. – Chlumský
2.11. - Podskalský

Příští zasedání ZO Ratenice : 4.11.2013 v 19.00 hod.

V Ratenicích dne 11.10.2013

……………………………………….
Ladislav Kratochvíl
starosta

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

Zápis ověřili: Mgr. Luděk Kudláček …………………..
Jan Sadek

…………………..
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