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

ZÁPIS A USNESENÍ
ze 6. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
dne 20.6. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:

Ladislav Kratochvíl, Jiří Papež, Jan Sadek, Vladimír Klouda, Ing. Podskalský, Miloslav
Chlumský, Karel Šmejkal, Alena Čáslavová

Omluven :

Mgr. Luděk Kudláček

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 Ing. Jiřího Podskalského a Miloslava Chlumského .
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu Ing. Jiřího Podskalského a Miloslava Chlumského.
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. výměna hasičského vozidla
2. kontrola FU - zpráva
3. Český úřad zeměměřičský a katastrální – rozhodnutí poz.č. 102/7
4. stavební práce – ulička za kostelem
5. rozpočtové opatření č.3
6. zpráva o plnění rozpočtu
7. cyklostezka – pojistná smlouva
8. žádost Sdružení železničních modelářů Pečky
9. MŠ Ratenice – úplata za předškolní vzdělávání pro rok 2014/2015
10. 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. Výměna hasičského vozidla
Pan starosta Kratochvíl seznámil členy ZO s možností výměny hasičského auta Trambus CAS 25 –
nákup novějšího vozidla stejného typu a následný prodej našeho starého vozidla. Podrobné informace
předložil členům ZO p. Chlumský, který společně s panem Fajmanem podnikl cestu do obce Mokrá –
Horákov u Brna a nabízené vozidlo podrobně prohlédli a zjistili jeho technický stav. Dohodnutá cena za
prodej vozidla je 77.000,-Kč.
Vozidlo se zaplatí z vlastních prostředků obce. Ve schváleném rozpočtu par.5512, pol.5171 a 5139 je
celkem 55.000,-, zbývající část 22.000,- bude hrazena z prodeje stávajícího vozidla.
Návrh usnesení č.3 : ZO schválilo koupi výše prezentovaného vozidla a prodej stávajícího.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
2. Kontrola FU Kolín - zpráva
Pan starosta Kratochvíl seznámil členy ZO s výsledky kontroly FU Kolín : viz závěrečná zpráva kontrola dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvků – kontrola proběhla za období 2010 - 2013. V rámci kontroly nebyly zjištěny žádné závady.
3. Český úřad zeměměřičský a katastrální – rozhodnutí poz.č. 102/7
Pan starosta Kratochvíl seznámil členy ZO s dopisy ze ČUZK, týkající se poz. 102/7 – „ulička“ ve
vlastnictví obce. Pí Čudová požadovala obnovu řízení ve věci opravy chyby v katastrálním operátu
ukončené pravomocným rozhodnutím Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu v Praze ze dne
10.2.2011 – žádost o vrácení poz.č. 102/7 do vlastnictví pí Čudové. Pí Čudová podala odvolání proti
rozhodnutí Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu v Praze.
Český úřad zeměměřičský a katastrální, odbor kontroly a dohledu, potvrdil rozhodnutí Zeměměřičského
a katastrálního inspektorátu v Praze ( poz.č. 102/7 je majetkem obce Ratenice) - proti tomuto
rozhodnutí se podle ustanovení §91 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění nelze
odvolat.
Pí Čudová na základě tohoto dopisu z ČUZK Praha napsala dopis obci Ratenice (čj. 136/2014) se žádostí
o uznání vlastnického práva na poz.č. 102/7 „ulička“. Se zněním tohoto dopisu seznámil členy ZO pan
starosta.
závěr ZO : ZO považuje tuto věc za ukončenou a ztotožňuje se s vyjádřením Odboru kontroly a
dohledu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního v Praze – viz rozhodnutí čj.: ČÚZK06934/2014-14/R.
V tomto smyslu napsat pí Čudové odpověď.
4. Stavební práce – nová místní komunikace v obci Ratenice na pozemku 490/2
Pan starost Kratochvíl seznámil členy ZO s přípravou stavby.
Je hotové pravomocné stavební povolení. V rámci poptávkového řízení byly obeslány tyto firmy, které
podaly následující cenové nabídky :
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-

Halko s.r.o. Nová Ves
Silmex s.r.o. Kolín
Telsig s.r.o. Velký Osek
VPK Suchý Zásmuky

nabídková cena s DPH : 360.748,nabídková cena s DPH : 465.445,nabídková cena s DPH : 539.964,nabídková cena s DPH : 825.768,-

Návrh p. Kloudy – zajistit stavební dozor investora na stavbu uličky za kostelem.
Pan starosta Kratochvíl navrhuje úpravu rozpočtu na dofinancování výstavby výše uvedené silnice
z uspořených finančních prostředků z výstavby osvětlení k cyklostezce – viz rozpočtové opatření č.3.
Návrh usnesení č.4 : ZO souhlasí s výstavbou silnice za kostelem na poz. 490/2, kterou dle výsledků
cenových nabídek provede společnost Halko s.r.o., Nová Ves. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o
dílo s touto firmou.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
5. Rozpočtové opatření č.3
Pan starosta Kratochvíl seznámil členy ZO s návrhem rozpočtového opatření č.3 – viz příloha..
Návrh usnesení č.5 : ZO schválilo rozpočtové opatření č.3.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.

6.

Zpráva o plnění rozpočtu

Pan starosta Kratochvíl seznámil členy ZO s plněním rozpočtu k 31.5.2014 – rozpočet je plněn dle
schválených parametrů – viz výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 k 31.5.2014, který byl členům ZO
předložen.
7. Cyklostezka – pojistná smlouva
Pan starosta Kratochvíl seznámil členy ZO s návrhem nové pojistné smlouvy, týkající se pojištění
cyklostezky ( vandalismus) u firmy Kooperativa.
Vzhledem k nevýhodnosti současné pojistky na cyklostezku u firmy Generali, bude dodatek, týkající se
pojištění cyklostezky vypovězen.
Návrh usnesení č.6 : ZO schválilo uzavření nové pojistné smlouvy na cyklostezku s firmou
Kooperativa a vypovězení dodatku u firmy Generali vzhledem k jeho nevýhodnosti pro obec.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno
8. Žádost Sdružení železničních modelářů Pečky
Sdružení železničních modelářů Pečky podalo žádost o sponzorský dar na výstavbu kolejišť – ZO
sponzorský dar neodsouhlasilo.
9. MŠ Ratenice – příspěvek na úplatu za předškolní vzdělávání
Ředitelka MŠ Ratenice navrhla novou výši úplaty za předškolní vzdělávání na školní rok 2014-2015. Byl
vypracován vnitřní předpis s cenovým výměrem – viz příloha.
Výše úplaty za předškolní vzdělávání pro rok 204/2015 od 1.9.2014 do 31.8.2015 byla stanovena na
300,-Kč měsíčně. ZO toto bere na vědomí.
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10. Různé
- vítání občánků – 29.6.2014 od 14 hodin
- dostavba kanalizace – zatím není zveřejněná další dotační výzva
- v rámci protipovodňových úprav se pracuje na obnovení příkopu po levé straně silnice na Vrbovou
Lhotu – pan starosta vypracoval plán prací, který se předá s geometrickým zaměřením Správě a údržbě
silnic se žádostí o povolení obnovy příkopu
- p.Papež seznámil členy ZO s postupem prací na zajištění přítoku vody do Louže – byla osazena
dešťová šachta se svody ze střech okolních domů, od ní přepad do Louže
- za pomoci SDH poté dojde k vyčištění Louže

- kontejnery : 21.6. – Klouda
5.7. - Podskalský

28.6. - Kudláček
12.7.- Šmejkal

- další zasedání ZO : 15.8.2014 od 19 hodin
V Ratenicích dne 20.6.2014

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

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

Zápis ověřili: Ing. Jiří Podskalský

…………………..

Miloslav Chlumský

…………………..
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