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

ZÁPIS A USNESENÍ
ze 3. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
dne 28.3.2014 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:

Ladislav Kratochvíl, Jiří Papež, Jan Sadek, Vladimír Klouda,
Ing. Podskalský, Mgr. Kudláček, Karel Šmejkal

Omluven :

Chlumský

Hosté

Kratochvílová, Podskalská, Malovcová, Sadková

:

Alena Čáslavová,

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 paní Alenu Čáslavovou a pana Vladimíra Kloudu .
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu pí Alenu Čáslavovou a pana Vladimíra Kloudu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 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.

rozpočtové opatření č.2
návrh závěrečného účtu obce Ratenice za rok 2013
Středočeský kraj – převod pozemků
žádost – dotace kanalizace – příkazní smlouva
různé

Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ

1. Rozpočtové opatření č.2
Se změnami seznámil ZO p. starosta – viz příloha.
Návrh usnesení č.3 : ZO schvaluje RO č. 1
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
2. Návrh závěrečného účtu obce Ratenice za rok 2013
Pan starosta Kratochvíl seznámil členy ZO s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2013. ZO návrh
projednalo.
Návrh ZU bude vyvěšen na úřední i el. desce obecního úřadu po dobu 15 dnů.
3. Středočeský kraj – převod pozemků
Pan starosta seznámil ZO s nutností aktualizace geometrických plánů k doplnění žádosti o převod
pozemků do vlastnictví obce za účelem výstavby nových chodníků směr Vrbová Lhota a Pečky.
Aktualizace byla nutná vzhledem k proběhlé digitalizaci.
Jedná se o tyto pozemky: 528/4 – 1350 m2
528/22 – 61 m2
528/23 – 29 m2
528/24 – 15 m2
Návrh usnesení č.4 : ZO schvaluje aktualizovanou žádost o převod pozemků č.528/4, 528/22,
528/23 a 528/24 z majetku Středočeského kraje do majetku obce Ratenice za účelem výstavby
nových chodníků.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
4. Žádost – dotace na kanalizaci – příkazní smlouva
Návrh pana starosty Kratochvíla podat žádost o dotaci na dokončení výstavby kanalizace v obci Ratenice
na Operační program životního prostředí prostřednictvím firmy Witero s.r.o.
Návrh usnesení č.5 : ZO schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi obcí Ratenice a společností
Witero s.r.o., o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Kanalizace obce Ratenice –
II.etapa“ – viz příloha .
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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5.

Různé
-

info ředitelky MŠ Ratenice pí A. Čáslavové – zápis, inspekce
Ekomuzeum – virtuální muzeum – obdrželo ocenění Středočeského kraje „ Zlatý erb 2014 „ – za
1. místo v kategorii nejlepší elektronická služba
29.3.2014 - Hodina země
29.3.2014 – celostátní setkání poutníků v Ratenicích – organizuje Ratenická včela
návrh p. Sadka – dlažba místo štěrku pod lavičky u cyklostezky
p. Kudláček – kontrolní den ohledně opravy varhan, instalace varhan zpět do kostela
pravděpodobně 06/2014
1.4.2014 – nástup pracovníků od Úřadu práce

- kontejnery : 29.3. – Papež
12.4. - Podskalský

5.4. - Šmejkal
19.4. - Sadek

- další zasedání ZO : 25.4.2014 od 19 hodin

V Ratenicích dne 28.3.2014

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

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

Zápis ověřili: Alena Čáslavová

…………………..

Vladimír Klouda

…………………..
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