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

ZÁPIS A USNESENÍ
z 11. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
dne 26.11.2018 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:

Ing. Martina Podskalská, Vladimír Klouda, Jan Sadek, Ing. Karel Posolda, Eva
Šmejkalová, Radka Hovorková, Miloslav Chlumský, Bronislav Kopp, Martin Diviš

Hosté:

A. Čáslavová, J. Čáslava, V. Bek, L. Voláková, Ing. P. Rek

A/ ÚVOD
Zasedání zahájila starostka Ing. Martina Podskalská a oznámila, 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 Jana Sadková.
B/ VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Starostka navrhuje ověřovatele zápisu paní Radku Hovorkovou a pana Vladimíra Kloudu.
Návrh usnesení č. 1:
ZO volí ověřovateli zápisu paní Radku Hovorkovou a pana Vladimíra Kloudu.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
C/ NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly. Na základě návrhu Ing.
Reka ( Ratenická včela) byl program zasedání dále doplněn o informace ohledně řešení biotopu v obci.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ověřovatelé zápisu
rozpočtové opatření č.8
smlouva ČEZ
Ratenická včela - biotop
pachtovní smlouvy
návrh rozpočtu na rok 2019
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

2. Rozpočtové opatření č.8
Paní starostka předložila Rozpočtové opatření č.8 – viz příloha.
Návrh usnesení č. 3 :
ZO Ratenice schvaluje Rozpočtové opatření č.8.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
3. Smlouva ČEZ
Paní starostka předložila Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě – připojení vodojemu.
Návrh usnesení č. 4:
ZO Ratenice schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy (ČEZ) o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě – připojení vodojemu.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
4. Ratenická včelka – návrh biotopu
Ing. Rek informoval ZO o návrhu vytvoření vodního biotopu na poz.č.149/40 – za účelem zadržování
vody v krajině.
Pí starostka informovala o zpracovávání projektů na zadržování vody v krajině. M. Chlumský seznámil
ZO s jednáním ohledně zadržování vody v krajině – studie odtokových poměrů na Výrovce, dále pak s
možností společného řešení s obcí Vrbová Lhota. Ing. Posolda podal informace o zrealizovaných
biotopech v okolí a podmínkách dotací.
Záměr zadržování vody v krajině je dlouhodobá záležitost, která je podmíněna vypracováním odborných
studií na tento problém.
5. Pachtovní smlouvy
Dne 7.11.2018 požádal p. Miloslav Chlumský o pronájem pozemků č. 221/3, 221/4 a 146/43 v k.ú.
Ratenice.
Dne 7.11.2018 požádal p. Václav Bek o pronájem pozemků č. 146/39 a 146/40 v k.ú. Ratenice. Oba již
na těchto pozemcích hospodařili v letech 2016-2018.
Záměr o pronájmu pozemků byl řádně vyvěšen dne 8.11.2018 a sejmut 26.11.2018.
Návrh usnesení č.5:
ZO Ratenice schvaluje uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu pro p. M. Chlumského na poz.č.
221/3, 221/4 a 146/43 vše v k.ú. Ratenice na dobu neurčitou.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Návrh usnesení č.6:
ZO Ratenice schvaluje uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu pro p. V. Beka na poz.č. 146/39 a
146/40 vše v k.ú. Ratenice na dobu neurčitou.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
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5. Návrh rozpočtu na rok 2019
Paní starostka předložila ZO návrh přebytkového rozpočtu na rok 2019. Přebytek bude použit na úhradu
úvěru. Rozpočet bude vyvěšen na úřední desce v paragrafovém znění.
Návrh usnesení č. 6: ZO Ratenice schválilo návrh přebytkového rozpočtu na rok 2019
v paragrafovém znění – závazným ukazatelem rozpočtu budou paragrafy. Přebytek bude použit
na úhradu úvěru.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
7. Různé
Informace ředitelky MŠ Ratenice – prodloužení otvírací doby školky bude od 1.9.2019

Další schůze ZO : 13.12.2018 od 18.00 hodin

V Ratenicích dne 26.11.2018

……………………………………….
Ing. Martina Podskalská
starosta

Zápis ověřili:

…………………………………….
Vladimír Klouda
místostarosta

…………………..
…………………..
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