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

ZÁPIS A USNESENÍ
z 10. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
dne 7.11.2018 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

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 Karel Posolda.
B/ VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Starostka navrhuje ověřovatele zápisu pana Martina Diviše a Jana Sadka.
Návrh usnesení č. 1:
ZO volí ověřovateli zápisu pana Martina Diviše a Jana Sadka.
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 pí
Čáslavové byl program zasedání dále doplněn o informace ředitelky MŠ Ratenice.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ověřovatelé zápisu
rozpočtové opatření č.7
plán inventur na rok 2018
smlouva o provozování kanalizace
směna pozemků - cyklostezka
informace ředitelky MŠ Ratenice
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.7
Paní starostka předložila Rozpočtové opatření č.7 – viz příloha.
Návrh usnesení č. 3 :
ZO Ratenice schvaluje Rozpočtové opatření č.6.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
3. Plán inventur na rok 2018
Paní starostka předložila návrh Plánu inventur na rok 2018, složení inventárních komisí a termín
proškolení členů inventárních komisí. Návrh Plánu inventur byl předem zaslán ZO k prostudování.
Návrh usnesení č. 4:
ZO Ratenice schvaluje Plán inventur na rok 2018.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
4. Smlouva o provozování kanalizace
Paní starostka předložila smlouvu o provozování kanalizace. Provozovatelem jsou Pečecké služby.
Návrh usnesení č. 5:
ZO Ratenice schvaluje Smlouvu o provozování kanalizace v obci Ratenice.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
5. Směna pozemků - cyklostezka
Opětovné projednání směnné smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty, pozemky budou
využity k dokončení cyklostezky. Záměr o směně pozemků byl řádně vyvěšen. Dále ZO projednalo
bezplatné vybudování vodovodní přípojky k domu čp. 31.
Návrh usnesení č. 6 :
ZO Ratenice schvaluje Směnnou smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty – viz
příloha.
ZO Ratenice schvaluje bezplatné vybudování vodovodní přípojky k domu čp. 31.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
6. Informace ředitelky MŠ Ratenice
Paní ředitelka MŠ Ratenice A. Čáslavová seznámila členy ZO s ¾ ročním hospodařením školy
s prostředky. Současný stav hospodaření -34.550 Kč (vzhledem k přeplatkům ČEZu a absenci položek
v rozpočtu na GDPR a dalších potřeb, revizí apod. MŠ vyplývající z rekonstrukce).
Paní ředitelka dále předkládá záměry oprav na rok 2019, zapracované ve výhledovém plánu rozvoje
školy na roky 2017-2022.
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7. Různé
Pronájem polí – žádost 2 pachtýřů o prodloužení pachtovní smlouvy.
Návrh usnesení č. 7 :
ZO Ratenice schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu obecních pozemků.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se.
Výrovka.
Starosta Vrbové Lhoty chce zadat studii odtokových poměrů v katastru Vrbové Lhoty. Řeší se možnost
spolupráce a komplexního řešení problému sucha.
Další schůze ZO : 26.11.2018

V Ratenicích dne 7.11.2018

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

Zápis ověřili:

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

…………………..
…………………..
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