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
v pátek 1. února 2013 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:
Omluveni:

Ladislav Kratochvíl, Jiří Papež, Alena Čáslavová, Miloslav Chlumský, Vladimír Klouda,
Mgr. Luděk Kudláček, Ing. Jiří Podskalský.
Jan Sadek, 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 Luděk Kudláček. Starosta konstatoval, že zápis z předchozího jednání ZO byl ověřen a námitky
proti němu vzneseny nebyly.
B/ VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Starosta navrhuje ověřovatele zápisu.
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu Alenu Čáslavovou a Vladimíra Kloudu.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
C/ NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ
Luděk Kudláček navrhl doplnit program o body 11 až 14.
Návrh programu:
1. Cyklostezka: veřejná zakázka – zahájení stavby.
2. Inventury: inventarizační zpráva.
3. Rozpočtová opatření č. 9 a 10 z roku 2012.
4. Rozpočtové opatření č. 1. z roku 2013.
5. Veřejná služba: nová smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby.
6. Louže – další postup pro zadávání studie budoucího využití a vzhledu louže; seznámení
s výsledky prosincového přečerpávání vody do louže prováděné hasiči.
7. Pozvání do obce Dobšice – přínosy expozice Muzea Keltů pro celkový rozvoj obce Dobšice.
8. Řízení o volném pohybu domácích zvířat (kozy) s panem Karlem Volákem
9. Pečecká desítka
10. Kontrola BOZP v mateřské škole – zpráva ředitelky A. Čáslavové
11. Žádost o nové sazenice za vykácené stromy podél plánované cyklostezky.
12. Finální stav zpracování projektů na opravy místních komunikací.
13. Náves – návrh postupu vytipování odborníků pro zpracování 3D studie na úpravy návsi.
14. Pozvání na seminář MAS Podlipansko: „Soutěž Vesnice roku – příklady dobré praxe“.
15. Služba u kontejnerů.
16. Termín příštího zasedání ZO Ratenice.
Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování:
7
pro,
0
proti,
0
zdržel
se.
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Usnesení

bylo

schváleno.

D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ
1. Cyklostezka: veřejná zakázka – zahájení stavby
Starosta Ladislav Kratochvíl oznámil, že firmou Gordion s.r.o. bylo dokončeno výběrové řízení a byl
vybrán zhotovitel. Výběrová komise na základě hodnocení nabídek vyhodnotila celou soutěž a vybrala
jako zhotovitele stavby firmu Telsig, s.r.o. z Velkého Oseku a to za celkovou cenu 3.698.717,- Kč bez
DPH. Momentálně probíhá kompletace výběrového řízení firmou Gordion, 11.2.2013 bude uskutečněna
schůzka o harmonogramu a dalších podrobnostech, k 1.3. 2013 bude předáno staveniště zhotoviteli s tím,
že stavba proběhne od 1.3.2013 do 15.7. 2013.
Diskuze: Vladimír Klouda si vyžádal reference na vítěznou firmu. Luděk Kudláček upozornil, že
výsadba zeleně by neměla být uskutečněna v létě, jinak by došlo k velkému úhynu sazenic. Starosta
Ladislav Kratochvíl odpověděl, že se pokusí výsadbu koordinovat, nicméně vše záleží na průběhu prací
a upozornil, že v případě úhynu sazenic může obec nárokovat u zhotovitele reklamaci.
Návrh usnesení č. 3: ZO na základě výsledku výběrového řízení schvaluje jako zhotovitele stavby
cyklostezky Ratenice – Pečky firmu Telsig, s.r.o. z Velkého Oseku a to za celkovou cenu 3.698.717,Kč bez DPH a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
2. Inventury: inventarizační zprávy
Starosta Ladislav Kratochvíl předložil zastupitelstvu inventarizační zprávu za rok 2012 podepsanou
inventarizačními komisemi. Ředitelka mateřské školy Alena Čáslavová taktéž předala potvrzení o
existenci majetku mateřské školy za rok 2012 včetně inventarizačního zápisu.
3. Rozpočtová opatření č. 9 a 10 z roku 2012
Starosta Ladislav Kratochvíl představil 2 rozpočtová opatření z roku 2012. Jedná se o detailní dotažení
položek rozpočtu pro rok 2012 – v č. 9 se jedná se o přesun prostředků ve výši 36.058,06,- Kč, v č. 10 se
jedná se o přesun prostředků ve výši 1.000,- Kč – viz příloha
Návrh usnesení č. 4: ZO schvaluje rozpočtová opatření č. 9 ve výši 36.058,06 Kč a č. 10 z roku 2012
ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
4. Rozpočtové opatření č. 1. z roku 2013
Starosta Ladislav Kratochvíl představil rozpočtové opatření č. 1. z roku 2013, které se týká krácení
dotace od Středočeského kraje na provoz obce. Dotace byla Krajem pokrácena o 34.600,- Kč a to je i
výše prostředků rozpočtového opatření. – viz příloha
Návrh usnesení č. 5: ZO schvaluje rozpočtové opatření z roku 2013 ve výši 34.600,- Kč.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
5. Veřejná služba: nová smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby
Starosta Ladislav Kratochvíl oznámil, že obec Ratenice má smlouvu s Úřadem práce o organizaci a
výkonu veřejné služby. Došlo ke změně, kdy místo obce musí nově mít Úřad práce uzavřenou
pojistku na majetku nebo zdraví vůči třetím osobám. Je to nová skutečnost ve smluvním vztahu, a

strana 2

proto musí být dosavadní smlouva vypovězena a následně musí být schválena smlouva nová – tzv.
typu A s Úřadem práce.
Návrh usnesení č. 6: ZO schvaluje vypovězení dosavadní smlouvy s Úřadem práce o organizaci a
výkonu veřejné služby a následně schvaluje novou smlouvu s Úřadem práce – tzv. typu A.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
6. Louže – další postup pro zadávání studie budoucího využití a vzhledu louže; seznámení
s výsledky prosincového přečerpávání vody do louže prováděného hasiči.
Starosta Ladislav Kratochvíl informoval o realizaci nápadu hasičů, kdy se voda ze studny u bývalého
družstva přečerpala do louže a přítomnými bylo pozorováno, zda přečerpávání pro stav vody
v louži bude mít nějaký efekt a zda je přečerpávání technicky možné. Bylo zorganizováno celkem
dvojí přečerpávání, protože při prvním pokusu selhala technika.
Diskuze: Na dotaz Luďka Kudláčka, zdali bylo při přečerpávání uskutečněno měření, starosta Ladislav
Kratochvíl odpověděl, že se nic neměřilo a nedělal se žádný záznam. Studna byla vyčerpána celá a do
prostoru louže se přečerpalo přibližně 4 kubíky vody. Starosta Ladislav Kratochvíl dále uvedl, že na jaře
se může uskutečnit další přečerpání, kdy se mohou sledovat parametry měření.
Návrh pana místostarosty Jiřího Papeže ohledně prozkoumání spodních vod před domem čp.24 a 22 a
jejich případného využití pro doplňování „louže“. Proběhne v jarních měsících.
7. Pozvání do obce Dobšice – přínosy expozice Muzea Keltů pro celkový rozvoj obce Dobšice.
Starosta Ladislav Kratochvíl přednesl pozvání místostarosty obce Dobšice O. Novotného na exkurzi do
Dobšic. Cílem exkurze je ukázat, nakolik je možné, jak na malou muzejní expozici navázat další
(částečně dokonce i infrastrukturní) projekty a tím získat do obce mnohonásobně více peněz z dotací
Evropské unie.
Termín návštěvy bude dohodnut na dalším zasedání.
8. Řízení o volném pohybu domácích zvířat (kozy) s panem Karlem Volákem
Starosta Ladislav Kratochvíl uvedl, že kvůli stížnostem občanů na volně pobíhající kozy pana Karla
Voláka po obci a katastru Ratenic obec zaslala oznámení na přestupkovou komisi do Peček a posléze na
Policii ČR (22.října 2012). Policie stížnost prošetřovala a shledala porušení dle zákona o silniční
dopravě, dle veterinárního zákona a porušení občanského zákoníku.
Pan Volák zvířata zlikvidoval, obec je ovšem musela z veřejně přístupného pozemku na své náklady
( cca 1.900,-Kč) nechat odstranit.
9. Pečecká desítka
Starosta Ladislav Kratochvíl oznámil, že 9.3.2013 se bude 34. ročník závodu Pečecká desítka a její
pořadatelé poprosili o příspěvek ve výši 1.000,- Kč a o spolupráci na organizační zajištění závodu.
Návrh usnesení č. 8: ZO schvaluje dar 1.000,- Kč pro pořadatele závodu Pečecká desítka.
Hlasování:7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
10. Kontrola BOZP v mateřské škole – zpráva ředitelky A. Čáslavové
Ředitelka MŠ Alena Čáslavová uvedla, že v mateřské škole proběhla kontrola BOZP , jejíž výsledky
jsou uvedeny v zápisu kontroly. Dle zápisu nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky, drobnosti budou
opraveny s pomocí obce v jarních měsících.
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Návrh usnesení č. 9: ZO bere na vědomí výsledky kontroly BOZP v mateřské škole Ratenice.
Hlasování:7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
11. Žádost o nové sazenice
p.Kudláčka).

za vykácené stromy podél plánované cyklostezky (návrh

Kvůli výstavbě cyklostezky byla vykácena desítka vzrostlých jabloní za mostem směrem na Pečky.
Stromy stály v trase vedení cyklostezky a v jarních měsících, kdy začne stavba cyklostezky, tj. v období
vegetace není kácení už možné. V rámci tohoto projektu budou samozřejmě vysázeny nové stromy a
keře podél vybudované cyklostezky.
12. Finální stav zpracování projektů na opravy místních komunikací.
V lednu 2012 Luděk Kudláček uvedl možnost zažádat si Ministerstvo financí o dotaci na opravy
nejhavarijnějších místních komunikací s tím, že do konce ledna 2013 musí být hotové projekty včetně
stavebního povolení. Nutnost pořízení projektové dokumentace s platným stavebním povolením byla
v červenci 2012 opět připomenuta. Proto nyní požádal starostu obce o předání hotových projektů, které
vedení obce pro opravu navrhlo a nechalo zpracovat.
Diskuze: Starosta Ladislav Kratochvíl řekl, že projekty zadány projektantům – pánům Přibylovi a
Kejvalovi, nicméně ani jeden z celkem 6 projektů nemá potřebné stavební povolení. Luděk Kudláček
vyjádřil svou hlubokou lítost nad tím, že ani po uplynutí celého roku nemá vedení obce připraveno
projekty v požadovaném stavu, což vylučuje obec si o dotace požádat. Luděk Kudláček ještě prověří
možnost posunu termínu odevzdání žádosti.
Starosta Ladislav Kratochvíl zastupitelům vysvětlil, že ke zdržení došlo k důvodů posunutí výstavby
cyklostezky, kdy projektant pan Přibyl musel přednostně nejprve připravit projekt cyklostezky z důvodu
jejího zkrácení a následně po zrušení prvního výběrového řízení musela být vypracována nová
projektová dokumentace, tzv. prováděcí, protože vstoupila v platnost nová vyhl.č. 230/2012.
13. Náves – návrh postupu, vytipování odborníků pro zpracování 3D studie na úpravy návsi.
Luděk Kudláček navrhl, aby všichni zastupitelé do příštího zasedání podali návrhy zkušených architektů,
kteří by byli schopni vytvořit studii nového vzhledu návsi ve 3D a dokázali by tento návrh
vykomunikovat se zastupiteli a s občany na veřejném zasedání. Na základě dodaných doporučení
(životopis, reference) by se zastupitelstvo rozhodlo, kterého architekta osloví.
Návrh usnesení č. 10: ZO schvaluje postup oslovování architektů pro vypracování studie nového
vzhledu návsi.
Hlasování:6 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
14. Pozvání na seminář MAS Podlipansko: „Soutěž Vesnice roku – příklady dobré praxe“.
Luděk Kudláček předal pozvání na seminář MAS Podlipansko, které se bude konat v úterý 12.2.2013 od
14 hodin na Obecním úřadě v Kostelní Lhotě. Na seminář přijdou přednášet starostové z obcí, kteří
v soutěži Vesnice roku v minulosti uspěli. Obec Ratenice by se v budoucnu také mohla této soutěže
zúčastnit, a proto by bylo užitečné vyslechnout zkušenosti úspěšných.
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15. Služba u kontejnerů:
2.2.: Jiří Papež; 9.2.: Alena Čáslavová; 16.2.: Luděk Kudláček; 23.2.: Vladimír Klouda
16. Termín příštího zasedání ZO Ratenice:
pátek 1.3.2013 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
V Ratenicích dne 1.2.2013

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

Zápis ověřili: Alena Čáslavová

…………………..

Vladimír Klouda

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

