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

ZÁPIS A USNESENÍ
z 5. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
dne 23.5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:

Ladislav Kratochvíl, Jiří Papež, Jan Sadek, Vladimír Klouda, Ing. Podskalský, Miloslav
Chlumský

Omluveni :

Mgr. Luděk Kudláček, Karel Šmejkal, Alena Čáslavová

Hosté

Lucie Voláková

:

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 Jan Sadek.
B/ VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Starosta navrhuje ověřovatele zápisu pana Jiřího Papeže a Jana Sadka .
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu pana Jiřího Papeže a Jana Sadka.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
C/ NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

komunální volby – stanovení počtu členů zastupitelstva
Pečovatelská služba – nová smlouva o zajištění pečovatelské služby
kontrola z FU Kolín – 12.5.2014
projekt – dotace OPŽP 1.3.1 – omezování rizika povodní
kauza pí Čudová
různé

Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ

1. Komunální volby – stanovení počtu členů zastupitelstva
Pan starosta Kratochvíl seznámil členy ZO s povinností ZO stanovit počet členů zastupitelstva obce na
příští volební období .
Návrh - počet členů ZO - 9
Návrh usnesení č.3 : ZO stanovilo podle § 67 a 68 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích počet členů
zastupitelstva obce na příští volební období na 9.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
2. Pečovatelská služba Pečky
Pan starosta Kratochvíl seznámil členy ZO s návrhem nové smlouvy na výkon pečovatelské služby,
uzavřené mezi obcí Ratenice a Pečovatelskou službou Pečky. Hlavní změnou je paušální platba na rok.
Návrh usnesení č.4 : ZO schvaluje smlouvu mezi obcí Ratenice a Pečovatelskou službou Pečky na
výkon pečovatelské služby pro občany obce Ratenice.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
3. Kontrola z FÚ Kolín
Pan starosta Kratochvíl seznámil členy ZO s průběhem kontroly z FU Kolín, která proběhla na obci dne
12.5.2014. Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 – 2012. Bylo kontrolováno čerpání dotací na VPP a
na pořízení kontaktního místa CzechPoint.
Závěrečná zpráva z kontroly zatím nebyla FU dodána.
4. Dotace z OPŽP – opatření 1.3.1 – omezování rizika povodní
Pan starost Kratochvíl seznámil členy ZO s návrhem projektu.
Návrh usnesení č.5 : ZO schválilo, že obec Ratenice bude v rámci společného projektu DSO
Pečecký region žádat o dotaci z OPŽP opatření 1.3.1 – omezování rizika povodní.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
5. kauza pí Čudová
Pan starosta Kratochvíl seznámil členy ZO s dopisy ze Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu
v Praze, kam se obrátila pí Čudová se žádostí o obnovu řízení, týkající se vlastnictví poz.č. 102/7
(„ulička“).
Zatím nebylo vydáno konečné rozhodnutí.
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6.

Různé

- příprava dětského dne – 1.6.2014
- příspěvek na dětský den od obce ve výši 1.000,-Kč
- odvoz železného šrotu – část výtěžku polána na účet SDH Ratenice, který tento příspěvek využije pro
mladé hasiče
Návrh usnesení č.5 : ZO schválilo zaslání částky 4.000,-Kč na účet SDH Ratenice.
Hlasování : 6 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
- p. Chlumský seznámil členy ZO s jednáním o koupi nového hasičského auta
- p. Klouda – sekání hřbitova
- Myslivecké sdružení Ratenice - Vrbová Lhota – vyúčtování opravy střechy
- kontejnery : 24.5. – Papež
7.6. - Chlumský

31.5. - Podskalský
14.5.- Šmejkal

- další zasedání ZO : 20.6.2014 od 19 hodin
V Ratenicích dne 23.5.2014

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

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

Zápis ověřili: Jiří Papež

…………………..

Jan Sadek

…………………..
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