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

ZÁPIS A USNESENÍ
z 5. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
ve středu 12.6.2013 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:
Omluveni:

Ladislav Kratochvíl, Jiří Papeţ, Jan Sadek, Alena Čáslavová,
Miloslav Chlumský, Vladimír Klouda, Karel Šmejkal.
Mgr. Luděk Kudláček

Ing. Jiří Podskalský,

A/ ÚVOD
Zasedání zahájil starosta Ladislav Kratochvíl a oznámil, ţe 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.
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu p. M. Chlumského a V. Kloudu.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
C/ NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ
Navrţený program byl doplněn o bod č.9-12, jiné připomínky členů zastupitelstva obce k programu
zasedání vzneseny nebyly.
Návrh programu:
1. smlouva ČEZ – věcné břemeno
2. smlouva Ekokom – nádoba na papír
3. rozpočtové opatření č.5
4. protipovodňová opatření
5. cyklostezka
6. nabídka fa NYKOS
7. oprava kříţku u domku
8. dotace kanalizace
9. zkušební vrty Louţe
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. Smlouva ČEZ – věcné břemeno
smlouva na věcné břemeno na poz.č.480/1 – viz příloha.
Návrh usnesení č. 3: ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene o uložení kabelu ČEZ na
pozemek č. 489/1 v majetku obce Ratenice.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
2. Smlouva EKOKOM – nádoba na papír
smlouva o bezplatné výpůjčce na kontejner na papír ve vlastnictví Ekokomu – viz příloha.
Návrh usnesení č.4 : ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce s firmou Ekokom.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
3. Rozpočtové opatření č.5
Se změnami seznámil ZO p. starosta – viz příloha
Návrh usnesení č.5 : ZO schvaluje RO č.5
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
4. Protipovodňová opatření
P. starosta informoval o povodni – situace, škody. Po kontrole stavu v obci starostou a místostarostou –
zjištění nutných protipovodňových opatření, které dříve v obci byly a slouţily k odtoku vody, z toho
vyplývá nutnost jejich obnovení a úprav. Návrh starosty – vyčlenit peníze z rozpočtu na nutné
protipovodňové úpravy.
ZO navrhuje vytvořit plán úprav + vyčlenění finanční částky z rozpočtu na tyto protipovodňové úpravy.
5. Cyklostezka
Pan starosta seznámil ZO s průběhem stavby.
Navýšení ceny stavby – z důvodu měkkého podloţí a nesplnění zátěţových zkoušek byla nutná výměna
štěrku v podloţí.
Problém u cyklomostu – zábradlí neodpovídalo ČSN (chyba projektanta) – velké rozestupy, dole
chyběly úhelníky na přichycení mostovky, velké výkyvy do stran při příčném pohybu na mostě – byla
provedena oprava – chyba projektanta – obec bude vyţadovat finanční náhradu po projektantovi.
Vícepráce navíc na cyklostezce – cena celkem 391.189,-Kč s DPH.
Ţádost na ROP o prodlouţení stavby o 1 měsíc z důvodu povodní. Výběrové řízení ( bez uveřejnění) na
vícepráce na cyklostezce – s postupem seznámil p.starosta – fa Telsig provede vícepráce dle výběrového
řízení a rozhodnutí výběrové komise na základě dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ( viz přílohy).
6.

Nabídka firmy NYKOS

P. starosta seznámil s nabídkou firmy NYKOS na likvidaci odpadu – viz příloha. ZO usoudilo, ţe
nabídka fa není pro obec cenově zajímavá, starosta písemně odpoví firmě.
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7. Obnova křížku u domku:
Ratenická včela o.s. našla grant na opravu historických drobných staveb – např. u nás kříţek u domku.
Chce poţádat o podporu na jeho opravu.
Návrh usnesení č.6 : ZO schvaluje opravu majetku obce – „křížek u domku“ a souhlasí s finanční
pomocí – její výše bude později schválena na zasedání ZO.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.

8. Dotace kanalizace
Pan starosta se 21.5.2013 zúčastnil semináře Středočeského kraje ohledně čerpání dotací atd. P.starosta
navrhuje podat základní ţádost o dotaci na ministerstvo zemědělství – připraví podrobnosti na další
jednání ZO.
9. Zkušební vrty u Louže
v důsledku povodní je Louţe plná, voda na základě zkušebních vrtů je ve vyšším místě ( tráva u p.
Kubíčka) voda poměrně vysoko – kvůli povodni se to nedalo dlouhodobě sledovat
10. Různé :
pí Čáslavová – poděkování sponzorům za MDD
pí Čáslavová – vítání občánků
kontejnery : 15.6. – Klouda
22.6. – Podskalský
6.7.– Klouda

29.6. - Papeţ

V Ratenicích dne 12.6.2013
……………………………………….
Ladislav Kratochvíl
starosta

Zápis ověřili: Miloslav Chlumský
Vladimír Klouda

…………………………………….
Jiří Papeţ
místostarosta

…………………..
…………………..
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