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

ZÁPIS A USNESENÍ
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
v pátek 26.4.2013 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:
Omluveni:

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

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.
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu p. Ing. Podskalského a pí Čáslavovou.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
C/ NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ
Navržený program byl doplněn o bod č.9-12, jiné připomínky členů zastupitelstva obce k programu
zasedání vzneseny nebyly.
Návrh programu:
1. závěrečný účet obce za rok 2012
2. pronájem pozemku č.9/99
3. rozpočtové opatření č.4
4. cyklostezka
5. projekt „náves“ - studie
6. info návštěva Dobšice
7. plnění rozpočtu ¼ 2013
8. hospodaření MŠ za ¼ 2013
9. zpravodaj
10. vyhláška o zákazu podomního prodeje
11. různé
12. termín příštího zasedání ZO Ratenice.
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. Závěrečný účet obce za rok 2012
ZO schválilo závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou a přijalo nápravná opatření k odstranění chyb
týkající se inventarizace účtů 401-8 a 432. Tato opatření budou realizována v rámci inventarizace za rok
2013.
Návrh usnesení č. 3: ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
2. Pronájem pozemku č.9/99
Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o dočasném užívání části obecního pozemku č.9/99 pro pana
M.Koláře.
Návrh usnesení č.4 : ZO schvaluje smlouvu o dočasném užívání pozemku č.9/99 panem
M.Kolářem.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
3. Rozpočtové opatření č.4
Se změnami seznámil ZO p. starosta – viz příloha
Návrh usnesení č.5 : ZO schvaluje RO č.4
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
4. Cyklostezka
Pan starosta seznámil ZO s průběhem stavby a s výsledky jednání z kontrolního dne 26.4.2013. Stavba
není ve skluzu. Chyba v projektu mostu – chybí výplně na zábradlí. Nesplněna norma v zátěžových
zkouškách – navrženy 3 varianty vylepšení. Je podána žádost o posunutí značení obce vzhledem
k začátku cyklostezky.
5.

Projekt „náves“

Návrh p. Kudláčka požádat Fond T-Mobile „Mluvme spolu“ o finanční podporu modernizace návsi,
projektování, 3D studii, setkávání a komunikace s občany, občerstvení, externí poradce, vlastní
projektová dokumentace atd.
Návrh usnesení č.6: ZO pověřuje p.Mgr. Kudláčka sepsáním žádosti a shromážděním podkladů
pro její podání pro výše uvedený projekt – termín odevzdání do 10.5.2013.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
6. Info návštěva Dobšice:
Návštěvy obce Dobšice se zúčastnili 3 členové ZO a p.Ing.Pavel Rek, který zaslal písemné shrnutí
návštěvy – proběhla diskuse.
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7. Plnění rozpočtu ¼ 2013
Pan starosta seznámil členy ZO s plněním rozpočtu za ¼ 2013. Došlo k navýšení daňových příjmů.
8. Hospodaření MŠ za ¼ 2013
Pí ředitelka seznámila se stavem hospodaření MŠ a vysvětlila, proč bylo nutné zaslání zálohy na 2/4
dopředu – vzhledem k platbě zálohy na elektřinu a doplatku za odběr 1-2.2013. Byla předána bilance
hospodaření za ¼ 2013.
9. Zpravodaj
P. Sadek informoval členy ZO o stavu přípravy Zpravodaje, proběhla diskuse nad připravenými články a
jejich úpravy. Domluvena četnost vydávání zpravodaje 2x ročně.
10. Vyhláška o zákazu podomního prodeje
ZO zatím vyhlášku ohledně zákazu podomního prodeje neschválilo
11. Různé :
pí Čáslavová – výsledky zápisu do MŠ
pí Čáslavová – oprava „ sběrného dvora“
pí Čáslavová – bude nutná velká rekonstrukce MŠ ( okna, vchodové dveře, střecha, římsa)
kontejnery : 27.4. – Chlumský
4.5.– Čáslavová

11.5. – Podskalský
18.5. - Sadek

25.5. - Kudláček

12. Termín příštího zasedání ZO Ratenice:
pátek 24.5.2013 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.

V Ratenicích dne 26.4.2013
……………………………………….
Ladislav Kratochvíl
starosta

Zápis ověřili: Alena Čáslavová
Jiří Podskalský

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

…………………..
…………………..
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