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

ZÁPIS A USNESENÍ
z 1. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
dne 23.1.2014 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:

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

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 pana Ing.J.Podskalského a p. J.Sadka.
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu p. Ing.J.Podskalského a J.Sadka.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
C/ NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly, na návrh p.Sadka byl
zařazen bod.8 Ratenický zpravodaj.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rozpočtové opatření č.11 z roku 2013
inventarizace 2013
novela nařízení č.37 z roku 2003
dotace MAS
MAS – správní území
Pečecká desítka
žádost Římskokatolické farnosti Pečky
Ratenický zpravodaj
různé

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. Rozpočtové opatření č.11
Se změnami seznámil ZO p. starosta – viz příloha.
Návrh usnesení č.3 : ZO schvaluje RO č. 11
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
2. Inventarizace 2013
Předseda hl. inventarizační komise p.Šmejkal předložil zprávy inv.komise č.1 a 2, které provedly
inventury majetku obce Ratenice k 31.12.2013.
Ředitelka MŠ Ratenice A.Čáslavová předložila potvrzení o existenci majetku v MŠ Ratenice, zápis
z inventur MŠ Ratenice k 31.12.2013.
ZO bere na vědomí provedení inventur k 31.12.2013.
3. Novela nařízení č.37 z roku 2003
Pan starosta seznámil ZO s novelou nařízení č.37 /2003 – týká se odměn zastupitelstva obce. Pan
starosta navrhuje ZO, aby odměny ZO včetně starosty a místostarosty zůstaly ve stávající výši beze
změn.
Pan Mgr. Kudláček se odměny člena ZO vzdává.
Návrh usnesení č.4 : ZO schvaluje současnou výši odměn pro ZO.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.

4. Dotace MAS
MAS Podlipansko vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z programu LEADER – fiche 2 a 8
návrh p.Kratochvíla – podat žádost o dotaci na opravu komunikace za kostelem.
Návrh usnesení č.5 : ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu LEADER z MAS
Podlipansko na opravu komunikace za kostelem a schvaluje spolufinancování tohoto projektu.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
5.

MAS – správní území

Pan starosta seznámil ZO se zněním dopisu od MAS Podlipansko ze dne 21.1.2014 – návrh územní
působnosti MAS Podlipansko.
Návrh usnesení č.6 : ZO schvaluje zařazení správního území obce Ratenice do územní působnosti
MAS Podlipansko na období 2014 – 2020.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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6. Pečecká desítka
Pořadatelé Pečecké desítky, která se bude konat 8.3.2014, podali žádost o příspěvek na pořádání této
akce. Návrh : přispět 1.000,-Kč.
Návrh usnesení č.7 : ZO schvaluje příspěvek na Pečeckou desítku ve výši 1.000,-Kč.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
7. Žádost Římskokatolické farnosti Pečky
Pan starosta navštívil p.faráře Mgr.J.Nerada, který mu předal dopis pro ZO. S jeho zněním p.starosta
seznámil členy ZO – žádost o příspěvek na pokračující práce ohledně úprav v okolí kostela a stropu na
kůru. Pan starosta jednal i ohledně prodloužení nájemní smlouvy budovy čp.120, kde v současnosti sídlí
MŠ, včetně další farní budovy a dvora. Nájem končí v roce 2016. Na jaře 2014 navštíví p.farář s p.
starostou církevní úřad v Praze ohledně jednání ve výše uvedené věci.
Pan starosta navrhl příspěvek na opravy kostela na rok 2014 ve výši 20.000,-Kč.
Návrh usnesení č.8 : ZO schvaluje příspěvek na opravy kostela ve výši 20.000,-Kč.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
8. Ratenický zpravodaj
P. Sadek – informace ohledně posledního vydání Zpravodaje – diskuse.
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9. Různé
-

-

-

-

p.starosta předložil nabídku na tisk kalendářů na rok 2015 – prezentace obce v kalendáři za
2.200,-Kč – ZO neprojevilo zájem o tuto nabídku
ředitelka MŠ Ratenice A.Čáslavová předala ZO výsledky prověrky BOZP, která proběhla za
účasti zástupců obce a učitelek MŠ – viz zápis, dále poté předala zápis o hospodaření MŠ –
tabulku finančního vypořádání dotací postoupených MŠMT ze státního rozpočtu v roce 2013
mezinárodní kampaň na podporu Tibetu – obec obdržela dopis od spolku Lungta, ve kterém nás
žádají o připojení obce k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet – diskuse – zastupitelstvo
souhlasí s podporou této kampaně, kterou vyjádříme vyvěšením tibetské vlajky dne 10.3.2014
Mgr. Kudláček – návrh na další Staročeské vánoce, aby vystoupení bylo na tarase u kostela, aby
se s tím počítalo při případném sázení stromů kolem kostela ( do příště promyslet a napsat
připomínky)
Mgr.Kudláček – za Ratenickou včelu – poděkování za prezentaci Ekomuzea, oprava křížku
proběhne 04/2014, v únoru znovu proběhne na OU „Ztracená fotografie“
kontejnery : 25.1. – Klouda
1.2. – Sadek
8.2. – Sadek
15.2. – Podskalský
další schůze ZO : 20.2.2014 od 19 hodin

V Ratenicích dne 23.1.2014

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

Zápis ověřili: Ing.Jiří Podskalský
Jan Sadek

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

…………………..
…………………..
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