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
v pátek 29.3.2013 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:
Omluveni:
Hosté :

Ladislav Kratochvíl, Jiří Papež, Mgr. Luděk Kudláček, Karel Šmejkal, Jan Sadek.
Alena Čáslavová, Ing. Jiří Podskalský, Vladimír Klouda, Miloslav Chlumský
Michal Heřman

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. Kudláčka a p. Sadka.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
C/ NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ
Navržený program byl doplněn o bod č.7, jiné připomínky členů zastupitelstva obce k programu
zasedání vzneseny nebyly.
Návrh programu:
1. žádost o pronájem poz.č.9/99
2. schválení účetní závěrky obce za rok 2012
3. rozpočtové opatření č.3
4. návrh závěrečného účtu obce za rok 2012
5. SZIF – podepsání dohody „Po dobrém chodníku“
6. smlouva o dílo s firmou Halko Nová Ves
7. zpravodaj
8. různé
9. termín příštího zasedání ZO Ratenice.
Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ
1. Žádost o pronájem části pozemku 9/99
Žádost pana M. Koláře, bytem Ratenice čp. 74 o pronájem části pozemku č.9/99 o výměře 59 m2.
Návrh usnesení č. 3: ZO schvaluje záměr o pronájmu části pozemku č.9/99 o výměře 59m2
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
2. Účetní závěrka obce za rok 2012
Zastupitelstvo obce v souladu s novelou zákona o účetnictví č. 239/2012 Sb. schvaluje účetní závěrku
obce Ratenice za rok 2012.
Návrh usnesení č.4 : ZO schvaluje podle zák.č. 239/2012 Sb. účetní závěrku obce Ratenice za rok
2012.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.

3. Rozpočtové opatření č.3
Se změnami seznámil ZO p. starosta – viz příloha
Návrh usnesení č.5 : ZO schvaluje RO č.3
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
4. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2012:
Pan starosta seznámil ZO s Návrhem závěrečného účtu obce za rok 2012. ZO projednalo tento návrh.
Návrh bude vyvěšen na úřední. i el. desce obce a po vyvěšení bude předložen ZO ke schválení.
5.

SZIF : podepsání dohody

Dne 19.3.2013 proběhlo podepsání Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
„Po dobrém chodníku“ .

6. Smlouva o dílo s firmou Halko Nová Ves:
ZO bylo seznámeno s návrhem Smlouvy o dílo č.12/13 uzavřené mezi obcí Ratenice a firmou Halko
stavební společnost s.r.o., Nová Ves na zhotovení díla – stavební práce na akci „Po dobrém chodníku“ .
Zastupitelstvo smlouvu prostudovalo bez připomínek.
Návrh usnesení č.6 : ZO schvaluje podepsání Smlouvy o dílo č.12/13 mezi obcí Ratenice a firmou
Halko stavební společnost s.r.o. Nová Ves na akci „Po dobrém chodníku“.
Hlasování : 5 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno

7. Zpravodaj - informace
Pan Sadek informoval ZO o práci na Ratenickém zpravodaji. Příspěvky nutno zaslat do 15.4. Zpravodaj
vyjde kolem 1.5.2013.
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8. Různé :
p. Kudláček – Dobšice – 8.4.2013 – 16.00 odjezd na exkurzi do Keltského muzea
p. Kudláček – dotaz na meliorační šachty
p. Kudláček – architekti na náves – odloženo, až příště bude plná účast
p. Kudláček – dotaz na sběr hliníku na sběrném dvoře – bude zřízena speciální nádoba na
shromažďování hliníkového odpadu.
p. Kudláček seznámil ZO s návštěvou u MAS Podlipansko o soutěž Vesnice roku ČR. Starosta doplnil
informace o soutěži.
p. Kudláček informoval ZO o návrhu cyklostezky do cyklogenerelu ČR. Jedná se o most přes dálnici ke
„Kopečkům“ (Poděbrady).
p. Sadek – informace ZO o web. stránkách.
kontejnery : 6.4. – Šmejkal
20.4. - Papež
13.4.– Sadek
27.4. - Kudláček

9. Termín příštího zasedání ZO Ratenice:
pátek 26.4.2013 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.

V Ratenicích dne 29.3.2013

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

Zápis ověřili: Luděk Kudláček
Jan Sadek

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

…………………..
…………………..
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