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 31.10. 2016 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:

Ing. Martina Podskalská, Vladimír Klouda, Jan Sadek, Ing. Martina Macháčková,
Mgr. Luděk Kudláček, Roman Hovorka, Eva Šmejkalová, Ing. Karel Posolda, Ladislav
Kratochvíl

Host:

Ing.arch. Hladík, Alena Čáslavová, Ing. Zlata Šmejkalová, Ing. Jiří Podskalský, Jana
Sadková, Jan Čáslava, Tomáš Vainer

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 Ing.Karel Posolda.
B/ VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Starostka navrhuje ověřovatele zápisu: Vladimír Klouda, Roman Hovorka.
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu pana Vladimíra Kloudu a Romana Hovorku
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 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.
7.

ověřovatelé zápisu
studie Obecní úřad
dotace
plán inventur
rozpočtové opatření č.6
pozemek č. 221/4 – záměr o pronájmu
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. Studie Obecní úřad
Pan Ing. arch. Hladík seznámil ZO se studií rekonstrukce obecního úřadu. Z navržených řešení vybralo
ZO variantu č.5 – viz příloha.
Návrh usnesení č. 3: ZO schválilo variantu č. 5.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se, 1 nepřítomen. Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4: ZO schválilo variantu stávajícího stavu bez zmenšení oken.
Hlasování: 4 pro, 3 proti, 1 zdržel se, 1 nepřítomen. Usnesení nebylo schváleno.
Po proběhlé diskusi se hlasování opakuje.
Návrh usnesení č. 5: ZO schválilo variantu stávajícího stavu bez zmenšení oken.
Hlasování: 5 pro, 2 proti, 1 zdržel se, 1 nepřítomen. Usnesení bylo schváleno.

3. Dotace
Obec byla úspěšná v žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ ve výši 5,4 mil Kč. Realizace proběhne
v příštím roce.
Návrh usnesení č. 6: ZO schválilo přijetí mimořádné dotace z rozpočtu Středočeského kraje a
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
Obec podala žádost o dotaci na zpracování návrhu územního plánu.
Dotace na SFDI: Nyní běží stavební povolení, žádost se připravuje.
Dotace na OPŽP – v rámci DSO se žádalo o dotaci na protipovodňová opatření. Žádost byla úspěšná,
realizace bude v příštím roce.
4. Plán inventur 2016
ZO projednalo Plán inventur za rok 2016, složení inventárních komisí a termín proškolení členů
inventárních komisí.
Návrh usnesení č. 7: ZO schválilo plán inventur za rok 2016.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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5. Rozpočtové opatření č.6
Paní starostka seznámila ZO s RO č.6 – viz příloha.
Návrh usnesení č. 8: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.6
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno
6. Pozemek č. 221/4 – záměr o pronájmu
Část pozemků orné půdy původně pronajímané Agru Sokoleč, nyní pronajímáme panu Chlumskému Ml.
a panu Bekovi, se nepřevedl na nové nájemníky. Pozemek 221/4 o výměře cca 400m2 bude obdělávat
pan Chlumský. Vytvoří se dodatek smlouvy o pronájmu.
Návrh usnesení č. 9: ZO schvaluje vytvoření dodatku k Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne
26.9.2016 mezi Obcí Ratenice a Miloslavem Chlumským.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno

7. Různé
Je možnost požádat o dotaci na nakládací stroj (multifunkční traktůrek) s udržitelností pěti let.
Návrh usnesení č. 10: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci.
Hlasování: 3 pro, 3 proti, 3 zdržel se. Usnesení nebylo schváleno
Služba občanům – možnost zasílání hlášení obecního rozhlasu emailem.
Do konce roku by se instaloval radar směrem na Vrbovou Lhotu.
Žádost o obecní byt, který v současnosti není volný. Žádá paní M.K. kvůli špatnému stavu jejího
současného bydlení. Žádost bude řešena při uvolnění bytu.
Žádost SDH o příspěvek 40.000,- Kč na činnost spolku v příštím roce. Bude zahrnuto do rozpočtu na rok
2017.
Dále informuje o zahájení školního roku a vypracovala jeho hodnocení. Byla provedena kontrola krajské
hygienické stanice. Paní ředitelka předala Vlastní hodnocení školy za rok 2015 a bilanci hospodaření za
¾ 2016.
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Kontejnery:
5.11. Šmejkalová
12.11. Podskalská
19.11. Posolda
Další schůze ZO : 24.11.2016 od 19.00 hod.
V Ratenicích dne 31.10.2016

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

Zápis ověřili:

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

…………………..
…………………..
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