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

ZÁPIS A USNESENÍ
z 6. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
v pátek 2.8.2013 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:
Omluveni:
Hosté :

Ladislav Kratochvíl, Jiří Papež, Jan Sadek, Ing. Jiří Podskalský, Vladimír Klouda, Karel
Šmejkal, Mgr. Luděk Kudláček
Alena Čáslavová, Miloslav Chlumský
Alice Šmejkalová, Jana Sadková

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 Karel Šmejkal.
B/ VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Starosta navrhuje ověřovatele zápisu.
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu p. Mgr. L. Kudláčka a K. Šmejkala.
Hlasování: 7 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. žádost o dotaci z MZe – dostavba kanalizace
2. nájemní smlouva Agro Sokoleč
3. plnění rozpočtu obce za ½ roku 2013
4. rozpočtové opatření č.6
5. cyklostezka
6. MŠ Ratenice - opravy
7. realizace projektu „Po dobrém chodníku“
Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ
1. Žádost o dotaci z MZe na dobudování kanalizace
Pan starosta informoval o podmínkách poskytování dotací na dostavbu kanalizace. ZO projednalo
nabídku firmy Grandelite o vypracování žádosti na dotaci z programu MZe č. 129253. P.starosta se
zavázal sehnat více informací o firmě Grandelite, případně nabídku ke zpracování žádosti o dotaci od
jiné firmy.
2. Nájemní smlouva s Agro Sokoleč
ZO bylo informováno o dodatku nájemní smlouvy na pronájem pozemků, ve kterém byly vyřazeny poz.
PK č. 356/2, 266/1, 268/1 a části pozemků PK 113, 498 a 499 ( nové číslo KN 146/9). Nově zařazen
pozemek PK 691/4 KÚ Cerhenice. Původní nájemné bylo 38.834,-Kč a nové je 63.1589,-Kč. Starosta
zjistí na představenstvu Agra Sokoleč způsob platby daně.
Návrh usnesení č.3 : ZO schvaluje dodatek k nájemní smlouvě s Agro Sokoleč.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
3. Plnění rozpočtu obce
ZO se seznámilo s plněním rozpočtu obce za ½ roku 2013.
4. Rozpočtové opatření č.6
Se změnami seznámil ZO p. starosta – viz příloha.
S konkrétními změnami v jednotlivých paragrafech a položkách seznámila účetní obce J. Sadková.
Návrh usnesení č.4 : ZO schvaluje RO č.6
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
5. Cyklostezka
P. starosta seznámil ZO se stavem a průběhem stavby cyklostezky.
Proběhlo pokládání asfaltového koberce na druhé polovině cyklostezky směrem k Matenicím. Byla
položena dlažba na křížení s plynovodem. Těžká technika poškodila některé obrubníky podél
cyklostezky, v některých částech chybí úplně - bude provedena jejich výměna a doplnění. Po sklizni
obilí podél cyklostezky budou prováděny dokončovací terénní práce. Nové dopravní značení – nutná
oprava, nekvalitně ukotveno do země.
6. MŠ Ratenice - opravy
Vzhledem k nepřítomnosti ředitelky MŠ pí A. Čáslavová byl problém opravy MŠ přesunut na příští
zasedání ZO.

7.

Projekt „Po dobrém chodníku“

P. starosta seznámil ZO s ukončením této stavby. Byla provedena kompletní pokládka dlažby, na
některých místech byly špatně umístěny odtokové žlaby na dešťovou vodu – proběhla oprava. Stavebně
byl projekt ukončen. Kolaudace proběhne 13.8.2013.
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Diskuse :
P. Kudláček přednesl návrh p. Heřmana, Ratenice čp. 39 ohledně poskytnutí vody na hřiště. Nabídka
bude přednesena TJ Sokol, aby ji zvážili. P.starosta a místostarosta seznámili ZO s protipovodňovými
opatřeními v obci, které bude nutné realizovat. Na některých se již začalo pracovat ( přepadový výtok
z louže, zprůchodnění potrubí podél silnice na Vrbovou Lhotu, přepadový odtok z kanálu u čp.62,
odtokové žlaby přes polní cestu u šutráku atd.)

kontejnery : 3.8. – Klouda
24.8. – Šmejkal

10.8. – Sadek
31.8. -

17.8. 7.9. - Kudláček

Příští zasedání ZO Ratenice : 13.9.2013 v 19.00 hod.

V Ratenicích dne 2.8.2013
……………………………………….
Ladislav Kratochvíl
starosta

Zápis ověřili: Luděk Kudláček
Karel Šmejkal

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

…………………..
…………………..
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