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

ZÁPIS A USNESENÍ
ze 7. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
dne 27.8.2018 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:

Ing. Martina Podskalská, Vladimír Klouda, Jan Sadek, Ing. Karel Posolda, Eva
Šmejkalová, Roman Hovorka, Ing. Martina Macháčková, Ladislav Kratochvíl

Omluven:

Mgr. Luděk Kudláček,

Hosté:

pí Voláková, pí Mádlíková, pí Sekavcová

A/ ÚVOD
Zasedání zahájila starostka Ing. Martina Podskalská a oznámila, 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 Posolda.
B/ VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Starostka navrhuje ověřovatele zápisu pana Kratochvíla a Hovorku.
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu pana L. Kratochvíla a R. Hovorku.
Hlasování: 8 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ověřovatelé zápisu
rozpočtové opatření č.5
chodník na Cerhenice
vodojem
směna pozemků – cyklostezka
žádost o prodej pozemku
TJ Sokol Ratenice
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

2. Rozpočtové opatření č.5
Paní starostka předložila Rozpočtové opatření č.5 – viz příloha.
Návrh usnesení č. : 3
ZO Ratenice schvaluje Rozpočtové opatření č.5
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
3. Chodník na Cerhenice
Projekt opravy chodníku a výstavba nového úseku na kraji obce směrem na Cerhenice. Žádost se bude
podávat v průběhu října.
Návrh usnesení č. : 4
ZO Ratenice souhlasí s předfinancováním projektu „Rekonstrukce chodníku podél silnice 32914,
Ratenice“, a s financování spoluúčasti žadatele. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na výše
uvedený projekt z programu IROP č.53 s názvem „Výzva MAS Podlipansko – IROP – 1.1
Doprava“.
Tento záměr byl projednán na veřejném zasedání ZO.
Hlasování : 7 pro, 1 proti, 0 zdržel se.
4.Vodojem
Je připravena kupní smlouva ( viz příloha) na pozemek pod budoucím vodojemem směrem na
Cerhenice.
Návrh usnesení č. : 5
ZO Ratenice schvaluje podobu kupní smlouvy dle návrhu v příloze a pověřuje paní starostku Ing.
M. Podskalskou podpisem této smlouvy.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
5. Směna pozemků - cyklostezka
Probíhá dohoda o směně pozemků pro dokončení cyklostezky Ratenice - Pečky. Bude vyvěšen záměr o
směně pozemků.
Návrh usnesení č. : 6
ZO Ratenice souhlasí se uzavřením směnné smlouvy na pozemky k dokončení cyklostezky
Ratenice - Pečky.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
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6. Žádost o prodej pozemku
Dne 19.6.2018 obec obdržela žádost o odkoupení pozemku, poz.č. 490/14, výměra 80m2, pozemek
vznikl oddělením z poz.č. 490/7. Záměr o prodeji pozemku byl řádně vyvěšen.
Návrh usnesení č. : 7
ZO Ratenice schvaluje vypracování kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 490/14 o výměře 80 m2
za cenu 100,-Kč za m2 a pověřuje paní starostku Ing. Martinu Podskalskou podpisem smlouvy.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se.

7. TJ Sokol Ratenice
TJ Sokol Ratenice vzhledem k přerušení činnosti ukončují pronájem obecního pozemku (hřiště) dohodou
k 31.8.2018.
8. Různé
Část zemědělských pozemků jsou pronajímány panu Chlumskému a panu Bekovi na dobu určitou. Část
pozemků je pronajímáno Agru Sokoleč na dobu neurčitou.
Návrh je na vypovězení nájemní smlouvy a za rok nové ZO rozhodne, komu se pozemky pronajmou.
Návrh usnesení č. : 8
ZO Ratenice schvaluje vypovězení nájmu pozemků Agru Sokoleč.
Hlasování : 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Hasiči
Stávající hasičská zbrojnice není vhodná pro umístění nového hasičského auta, bude vypracována studie
na přestavbu stodoly na hasičskou garáž.
MŠ Ratenice
Paní ředitelka MŠ předala vyúčtování dotace na provoz 1-6/2018 + výkazy výsledovky a přílohy
k 30.6.2018
Odhalení sochy
Sochař pan Pospíšil bude odhalovat sochu na zahradě MŠ při zahájení nového školního roku dne
5.9.2018 od 15:30 na zahradě MŠ.
Přechod pro chodce
Návrh na zvýraznění značky přechodu pro chodce na návsi reflexní barvou.
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další zasedání ZO : 26.9.2018 od 19:00 hod

V Ratenicích dne 27.8.2018

……………………………………….
Ing. Martina Podskalská
starosta

Zápis ověřili:

…………………………………….
Vladimír Klouda
místostarosta

…………………..
…………………..
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