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

ZÁPIS A USNESENÍ
ze 7. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
v pátek 13.9. 2013 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:
Omluveni:
Hosté :

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

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. V.Kloudu a M. Chlumského.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
C/ NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly. Byl doplněn bod č.7.
Návrh programu:
1. žádost o dotaci z MZe – dostavba kanalizace
2. rozpočtové opatření č.7
3. cyklostezka – inf. o stavbě
4. dokončení projektu „Po dobrém chodníku“
5. ratenická náves
6. různé
7. žádost pí Drmolové o prodloužení nájemní smlouvy
Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ
1. Žádost o dotaci z MZe na dostavbu kanalizace
Pan starosta vyzval opětovně k projednání možnosti spolupráce s firmou GrandElite, Praha 10. za
účelem dostavby kanalizace ( II. etapa kanalizace obce Ratenice). ZO bylo již dříve seznámeno se
zněním mandátní smlouvy na zpracování žádosti a celé administrace s MZe. ZO znovu projednalo tento
návrh a schválilo nabídku firmy Grandelite o vypracování žádosti na dotaci z programu MZe č. 129253.
Návrh usnesení č.3 : ZO schvaluje podepsání mandátní smlouvy s firmou GrandElite s.r.o. Praha
10, za účelem podání žádosti o dotaci na výstavbu II. etapy kanalizace v obci Ratenice.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
2. Rozpočtové opatření č.7
Se změnami seznámil ZO p. starosta – viz příloha.
Návrh usnesení č.4 : ZO schvaluje RO č.7
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
3. Cyklostezka
Pan starosta předložil ZO soupis faktur a plateb v rámci stavby cyklostezky.
Stavba byla fyzicky ukončena a 6.9.2013 proběhla kolaudace stavby a stavba byla zkolaudována. Nyní
se připravuje závěrečná žádost o proplacení na ROP, poté proběhnou příslušné kontroly.
Dne 2.10.2013 proběhne ve10.00 hod slavnostní otevření cyklostezky.
- návrh na pojmenování cyklostezky podle prvního starosty obce Ratenice po r.1989 Jaroslava
Goliáše, který o výstavbu začal usilovat –– umístění pamětního kamene v blízkosti mostu přes
Výrovku
Návrh usnesení č.5 : ZO schvaluje pojmenování cyklostezky po Jaroslavu Goliášovi –
„Cyklostezka Jaroslava Goliáše“.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.

4.

Projekt „Po dobrém chodníku“

Pan starosta seznámil ZO s ukončením této stavby. Dne 6.9.2013 proběhla kolaudace stavby s jednou
připomínkou správce silnic o dokončení rozhraní mezi silnicí a chodníkem, stavba byla zkolaudována.
V současné době se připravuje žádost o proplacení dotace ze SZIFu, poté budou následovat příslušné
kontroly.
5. Ratenická náves
Obec obdržela 2 nabídky na realizaci obnovy návsi – Ing. Posolda, Praha a p. Marek, Kostelec nad
Labem - dle předchozího projednání v ZO dne 1.3.2013
- p. starosta navrhl k novému projednání vizualizaci návsi dle výše uvedených nabídek
- proběhla diskuse
- ZO se nedohodlo na pokračování tohoto projektu
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6. Různé + MŠ
Ředitelka MŠ informovala ZO o nutnosti oprav v MŠ – prasklá římsa na budově, vyčištění okapů,
výměna okének na půdě.
Předala k nahlédnutí kroniku MŠ zpracovanou za rok 2012/13.
Dále požádala o navýšení příspěvku na provozní náklady na poslední splátku ČEZ – záloha na elektřinu
ve výši 35.000,-Kč - z důvodu nedostatečných finančních prostředků na provoz MŠ.
Návrh usnesení č.6 : ZO schvaluje navýšení ročního příspěvku MŠ Ratenice o 35.000,-Kč.
Rozpočtové opatření připraví účetní obce.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
kontejnery : 14.9. – Čáslavová
28.9. – Podskalský

21.9. – Klouda
5.10. - Chlumský

Příští zasedání ZO Ratenice : 11.10.2013 v 19.00 hod.
Diskuse :
p. Chlumský – silnice na Cerhenice – propadlé kanály, praskají domy
pí Čáslavová – dotaz p. Chlada ohledně jímky p. Šauera – odpověď p. starosty – podal si ohlášení stavby
na MěU Pečky, stavební odbor – tam možno vznést připomínku

V Ratenicích dne 13.9.2013

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

Zápis ověřili: Miloslav Chlumský
Vladimír Klouda

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

…………………..
…………………..
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