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“Těšíme se
do školky!”

slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Vás mohu opět prostřednictvím našeho zpravodaje seznámit s děním v naší obci. Nejprve si dovolím
stručně shrnout to, co se v naší obci vybudovalo na základě usnesení Zastupitelstva obce Ratboř v uplynulém roce
a informovat Vás o tom, co dalšího ještě máme v plánu, na čem pracujeme. Minulý rok jsme se vrhli na rozsáhlejší
rekonstrukci budovy mateřské školy a jejího přilehlého prostranství. Přestavba se týkala jak místností, které jsou
součástí školky, tak i dalších prostor. O tom, jakých změn doznaly přímo prostory používané školkou, jsme Vás již
informovali v podzimním čísle (na našem webu si můžete prohlédnout, jak se tato rekonstrukce povedla), proto si
dovolím toto téma vynechat a přejdu rovnou k dalším záležitostem. Podstatnou novinkou je zejména vybudování dalšího
vchodu do budovy, který slouží pro návštěvníky tělocvičny. Tato stavební úprava byla provedena z podnětu kontrolních
orgánů, které nás upozornily na to, že není možné chodit do tělocvičny přes prostory školky. Významným počinem, do
kterého jsme se pustili z důvodu konání zájmové činnosti naší mateřské školy, bylo přizpůsobení jedné z místností v
prvním patře k těmto účelům. Dále byl vybudován přístupový chodník a nový plot s vrátky. Na úpravách budovy školky
se nadále pracuje, v plánu je např. úprava kumbálu na sociální zařízení pro návštěvníky tělocvičny, kterou bychom rádi
realizovali ještě letos. Většina práce probíhala svépomocí, díky pracovnímu nasazení našich obecních zaměstnanců.
V loňském roce jsme se především soustředili na přípravu projektů a podávání žádostí o dotace. Jedná se konkrétně o
vybudování kanalizace v Bezručově ulici, rekonstrukci místních komunikací Boženy Němcové, Hřbitovní, Nová, Školní,
U Hřiště, Zahradní. Z aktuálního dění lze zmínit třeba to, že právě končí rekonstrukce vodovodu v ulici Za Školou,
Ministerstvo financí zaregistrovalo žádost na rekonstrukci komunikací Hřbitovní, Zahradní a Nové. V přípravě je taktéž
úprava čistírny odpadních vod (ČOV 2) na přečerpávací stanici.
Nyní bych Vás rád informoval o tom, že díky nové koncepci Ministerstva financí, podle které by mělo dojít k většímu
přerozdělování finančních prostředků, což by mělo znamenat teoreticky více peněz pro naši obec, rozhodlo zastupitelstvo
obce vymezit z obecního rozpočtu 40.000 Kč na sportovní činnost, 40.000 Kč na kulturní činnost, 80.000 Kč na činnost
hasičského dobrovolného sboru, skautů a myslivosti.
Rád bych také využil této cesty, abych vyjádřil své díky lidem, kteří se podílejí na kulturním, sportovním a jiném dění
prospívající naší obci. Mám na mysli zejména skauty, dobrovolné hasiče, členy občanského sdružení Ratbořáček,
sportovce a myslivce. V tomto směru bych chtěl vyzvednout zejména tři akce, které proběhly v nedávné době. První
z akcí je oslava MDŽ, která se konala dne 16. 3. v ratbořské sokolovně. Oslavu organizoval Ratbořáček, o. s., jejichž
členům tímto děkuji za čas a práci, kterou investovali do přípravy tohoto pěkného odpoledne. Jsem také velmi rád,
že se na příjemné atmosféře, která na oslavě MDŽ panovala, mohla alespoň trochu podílet i obec, a to zaplacením
občerstvení, které bylo na MDŽ zdarma podáváno.
Druhou akcí je Josefovská zábava, která se taktéž konala dne 16. 3. večer v sokolovně. Pořadateli Josefovské zábavy
byli TJ Slavoj a dobrovolní hasiči, kterým tímto děkuji za organizačně velmi dobře zajištěný večer. Jsem velmi rád, že i
na tuto akci mohla obec věnovat svou část příspěvku, tentokrát v podobě ceny do tomboly – zakoupením motorové pily,
která se stala hlavní cenou ve výše zmiňované tombole. Tímto také děkuji firmě Werco spol. s.r.o., která nám poskytla
na motorovou pilu slevu 30%.
Poslední akce, o které se tu chci rozepsat, se konala shodou okolností také 16. 3. a vzešla z iniciativy skautů a myslivců.
Mluvím zde o úklidu okolí naší obce, kterým chtěli jeho účastníci jednak udělat něco dobrého pro životní prostředí a
jednak tím také chtěli poděkovat za finanční i jinou pomoc, které se jim od obce dostává. Skauti a myslivci se u úklidu
opravdu snažili, nasbírali plný kontejner odpadků! Po náročné práci na pracanty čekalo občerstvení, které pro ně za
odměnu zajistila obec, i když pevně věřím, že pro všechny účastníky byl odměnou už jen pocit z dobře odvedené a
prospěšné práce. Uvědomuji si, že těch akcí, které by si zasloužily poděkování a zmínku v tomto článku, je mnohem
více, bohužel zde však není prostor pro to, abych se mohl všem konkrétně věnovat, proto jsem zvolil věnovat se jen
těm nejaktuálnějším a zároveň nejrozsáhlejším záležitostem. Přesto alespoň nejmenovitě využívám příležitost, abych
pochválil všechny, kteří udělali něco pro rozvoj nebo úklid naší obce.
Milan Jeneš
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informace pro Vás
Poplatky za popelnice

Sazba poplatku: 820 Kč/osoba/rok
Splatnost poplatku: Můžete buď zaplatit celou částku do 30. 4. 2013
nebo můžete k tomuto datu zaplatit jen polovinu a druhou polovinu do
30. 7. 2013
Osvobození a úlevy:
Osoby osmdesátileté a starší jsou od poplatku osvobozeny zcela.
Osoby, které jsou držiteli průkazy ZTP/P, jsou od poplatku osvobozeny
zcela (po předložení průkazu).
Osoby, které jsou hlášeni k pobytu na území obce Ratboř, avšak
prokazatelně se nezdržují v místě pobytu déle jak 10 měsíců (důkazem je
např. nájemní smlouva, ze které jasně vyplývá, že poplatky byly uhrazeny v
jiné obci nebo potvrzení o platbě v jiné obci), jsou od poplatku osvobozeny
zcela.

Sběrný dvůr

Provozní doba sběrného dvoru s kontejnery na směsný odpad se
nezměnila – i nadále je otevřen každou lichou sobotu od 9.00 do 10.00 hod.
V případě naléhavé nutnosti uložit větší množství odpadu mimo provozní
dobu kontaktuje obecní úřad a dohodněte si individuální otevření skládky.

Zakoupení nového traktoru

Byl zakoupen profesionální dieselový
komunální traktor YANMAR RD 122
včetně radlice a sněhových řetězů.
Traktor má velkou pracovní kapacitu
a je určen pro údržbu veřejných
prostranství.

Nová redaktorka

Od tohoto čísla je redaktorkou
Ratbořského
zpravodaje
slečna
Miloslava Tyková z Ratboře. Pokud
byste chtěli zveřejnit svůj příspěvek v
některém z dalších čísel nebo sdělit
nějaké své připomínky ohledně obsahu
článků, kontaktujte ji, prosím, na e-mail
tarantuletyko@seznam.cz. O grafickou
podobu čtvrtletníku se stará pan Lukáš
Harant Botka.
Paní Věře Langšádlové děkujeme za
její dosavadní práci a přejeme jí mnoho
štěstí v jejím životě.

Svoz nebezpečného odpadu

Nádoby na tříděný odpad

I nadále jsou pro Vás k dispozici
nádoby na tříděný odpad v ulici
Bezručova a u pošty. Od tohoto roku
jsou umístěny dva nové kontejnery,
v Bezručově ulice jde o kontejner na
papír a u pošty o kontejner na plast.

Poplatky za psa

Sazba poplatku: 50 Kč za jednoho psa,
za každého dalšího 150 Kč
Splatnost poplatku: 30. 7. 2013

Obědy
Vážení spoluobčané,
zajistili jsme pro Vás jako provizorní řešení dovážení obědů ze ZŠ
Zásmuky. Cena jednoho obědu je 50 Kč, seniorům se z každého obědu
následně 10 Kč vrací (příspěvek od obce). Obědy se objednávají na
OÚ na celý měsíc dopředu, objednání během měsíce je možné jen ve
výjimečných případech. Doobjednání je nutné provést do pátku, který
předchází týdnu, od kterého budete obědy odebírat, do 9.00 hod. Obědy
lze v průběhu měsíce odhlásit na tel. čísle 321 796 505 a peníze Vám
budou po vyúčtování navráceny.
Obědy na květen prosím uhraďte do středy 24. 4. do 17.00 hod.

Poděkování panu Čežíkovi

Děkujeme panu Čežíkovi za ostříhání stromů v ulici U Hřiště a za jeho
další péči o veřejné stromy.

Cvičení v budově MŠ

Cvičení pro ženy se koná každé úterý a čtvrtek od 18.00 do 19.00 hod. V
úterý předcvičuje paní Věra Langšádlová, ve čtvrtek paní Eva Červinková.
Jedná se zejména o protahování a posilování. Cvičení probíhá s těmito
pomůckami: velké míče, malé míče, lehké činky, posilovací gumy, hůlky.

I letos proběhne svoz nebezpečného odpadu. O termínu
Vás včas informujeme obvyklým způsobem.

Svoz šrotu

SDH Ratboř pořádá v sobotu 20. 4. 2013 od 9.00 hod svoz
šrotu. Z bezpečnostních důvodů připravujte šrot před
dům až v sobotu ráno před začátkem svozu.

Míla Tyková ml.
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„Opaťák“ po čtyřiadvacáté
Slavnostní oheň na Opatovickém vrchu (Opaťáku) je
oslavou „narozenin“ našeho střediska. Každým rokem
17. února nebo v nejbližší víkendový termín vyrážíme od
kluboven a našim cílem je už zmíněný kopec. Stejně tomu
bylo v roce 1990, kdy jsme se zde sešli všichni poprvé a
společně oslavili založení střediska. Průběh akce se za
ty roky v podstatě nezměnil (cesta pěšky z Ratboře na
Opaťák, soutěže a hry, slavnostní oheň a návrat domů),
jenom se časem mění obsazení.
Letos (sobota 16. 2.) panovaly celkem příznivé podmínky
- zima (poměrně málo bláta) a trochu sněhu, kterého
cestou nahoru ještě o něco přibylo. Přesto se nás v
Ratboři sešlo jen něco přes dvacet. Asi kvůli špatné
předpovědi. Cesta i se soutěžními zastávkami uběhla
rychle a kolem desáté jsme už byli na místě. Tam se
naše počty navýšily o oldskauty, kteří dorazili auty,
a hlavně o členy našeho nového oddílu „Kozoroh“. Ti
přijeli autobusem na nedalekou zastávku pod Vysokou
a značně nás posílili. Teď ještě zbývalo nasbírat suché
chrastí, vyrýt drny na místě budoucího ohniště a oheň,
který byl připravený den předem v klubovnách, postavit
a vycpat. Pro většinu přítomných tady platí, že pomáhali
podle svých možností.
I když jsme se (i díky sněhu) dobře bavili, čas už nás začínal
trochu tlačit. Upravili jsme si kroje a oheň slavnostně

Ohlédnutí za posledním
půlrokem
Slavoj Ratboř dosáhl v druhé polovině roku 2012 velmi
dobrých výsledků.
Fotbalistům týmu „A“ se podařilo držet svoji pozici na
předních místech tabulky po celou podzimní část. Mezi
jejich soupeře přitom patří týmy mnohem zvučnějších
jmen - Lysá nad Labem, Poříčany, Sadská, Brandýs a
další. Přesto, že se jim do posledních kol dařilo držet
špičku tabulky, po posledních dvou prohrách skončili
na krásném pátém místě. Naše „B“ mužstvo si vedlo
obdobně a přezimuje na pěkném třetím místě. Výborných
úspěchů dosahuje i naše přípravka, za kterou podává
samostatnou zprávu pan Benc. Touto cestou děkuji
za jeho kladný přístup a za podporu z řad rodičů, kteří
nemalou měrou pomáhají s přípravou našich nejmenších
členů.
Byly provedeny opravy v sokolovně – výměna bojleru,
kotle a oběhového čerpadla topení, renovace sociálních
zařízení, elektroinstalace, výměna a revize hasicích
přístrojů a další drobnější opravy.
Na hřišti bylo provedeno dosázení živého plotu. Bohužel

zapálili. Zazpívali jsme si několik písní a upozornili na
to, co nás letos čeká a nemine. Někteří nás seznámili i s
původem „svého“ kamene na památeční mohylu, kterou
jsme založili před 3 lety při dvacetiletém výročí. Hned po
ukončení ohně jsme je pak na ni jednotlivě položili. Zatím
ještě mnoho nevyrostla, ale za pár let. Kdo ví? To ostatně
platí i pro nás.
Nad tím jsme se zatím dlouze nezamýšleli, ale rychle
jsme uklidili louku, sbalili si saky paky, mazali společně
do Ratboře a pak domů na pozdní oběd. Tentokrát si ho
každý opravdu zasloužil a jistě i náležitě vychutnal.

Jan Němec
v několika následujících dnech bylo několik desítek nově
vysazených dřevin odcizeno.
V listopadu se uskutečnila taneční zábava, kterou
společně uspořádali TJ Slavoj Ratboř a skautský
oddíl Modrá želva. Velké ovace sklidily svým tanečním
vystoupením Číči. Vrcholem večera bylo vystoupení
taneční skupiny Wild Roses a jejich kankán byl odměněn
vřelým potleskem přítomných ve stoje. Jubilejní výročí
zde oslavila kapela NE NIC MOC, která nám hrála k tanci
a dobré náladě.
Proběhla zimní příprava týmů A i B mužstva. Využívána
byla hala v Borkách a školní tělocvična v Ratboři.
Děkujeme Šárce Bencové za spoluúčast při přípravě
fyzické kondičky hráčů.
Jarní sezona začíná 24. 3. mistrovským utkáním s týmem
Býchor od 17.00 hod.
Slavoj děkuje za vřelou podporu našich spoluobčanů a
příznivců. Věříme, že vám i v letošním roce připravíme
jen ty příjemné zážitky, radost ze sportu, dobrou zábavu
a náladu.
Těšíme se na vaši návštěvu

Za TJ Slavoj Ratboř David Semerák
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Zprávičky z RATBOŘÁČKU
Opět v novém roce připravujeme pro Vás několik akciček. Na začátek tohoto
příspěvku, bychom chtěli poděkovat všem za spolupráci a za sponzorství.
V lednu proběhla výborová schůze, šestičlenný výbor se nemění:
Předseda J. Benc, zástupce P. Benešová, jednatel K. Kolejová, členové výboru: Š. Bencová, J. Kolářová, D. Kratochvílová
Dne 10. února 2013 proběhl halový turnaj gard nad 40 let, pořádaný našim sdružením.

Maškarní karneval

Dále následovala velká příprava na dětský maškarní karneval, který se konal 23. února. Tentokrát jsme zábavné odpoledne
nazvali „Šmoulí den, šmoulí párty“.
I přes nepříznivé počasí, které v tento den bylo, karneval navštívilo přes 100 dětí plus rodiče, sokolovna byla doslova plná.
Na začátku se všem představili šmoulové se Šmoulinkou a Taťkou šmoulou a samozřejmě nechyběl ani Gargamel s
kocourem Azraelem. Zábava, tanec a soutěže, to bylo hlavní náplní odpoledne, stejně, jako házení do šmoulího domečku
nebo slalom se šmoulím dortem.
Velké překvapení nastalo, když se za zvuku latinsko-americké hudby rozvlnily boky mladých tanečnic z taneční skupiny
CROSS DANCE z Kolína.
Díky sponzorským darům bylo možno připravit pro děti malé překvapení. Každý dětský účastník obdržel slosovatelnou
vstupenku o věcné ceny, všechny děti byly odměněny.
První cenu, vyhlídkový let nad Kolínem, vyhrál Filip Brandejský z Ratboře a tímto mu ještě jednou gratulujeme.
Večer se také vydařil, rodičům a všem dospělým zahrála kapela Broky Františka Kanečka, každému, kdo přišel převlečený
za masku, moc děkujeme.
V sobotu 2. března jsme pro naše nejmenší fotbalisty přichystali halový turnaj přípravek U8. Maskot žabák Ratbořák
opět přivedl naše fotbalisty k vítězství, gratulujeme!

Oslava MDŽ

Jak zní citát: „ Muž tvoří a vychovává svět. Muže však
vychovává žena“ (Miguel de Cervantes y Saavedra).
A proto……..velké DÍKY patří všem ženám.
V sobotu 16. března jsme oslavili MDŽ, tentokrát
v jiném prostředí, sešli jsme se za zvuku harmoniky
a vozembouchu u dobrého vínečka v místní sokolovně.
Velké překvapení bylo vystoupení taneční skupiny
„PTÁČATA“, která byla sestavena z našich mužů
a dvou žen, kteří nacvičili úžasný balet na hudbu P. I.
Čajkovského „ Labutí jezero“.
Každá žena obdržela malý dáreček, který vyrobila
D. Kratochvílová, tímto jí moc děkujeme.

Co nás i Vás ještě čeká

SLEDUJTE naše stránky
http://ratbor-akce.webnode.cz/
nebo facebook ratboracek.

30. duben strašidelný rej / připravujte košťata a převleky /
25. května dětský den / ukázka zásahové jednotky Policie ČR, modely letadel /
8. červen - výlet do zoo
/ zájemci mohou volat na tel. 724843530-1 /,
máme dvě varianty Dvůr Králové nebo Liberec,
hlasujte na facebooku Ratbořáčku do 30. dubna 2013.
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Sledovanost našich stránek:
rok 2010			
rok 2011			
rok 2012			
leden, únor 2013		

431
4262
7436
931
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Fotbalová přípravka
Naše fotbalová přípravka trénuje v zimním období každou středu
v Ratboři /tělocvična MŠ/ a v pátek v Kolíně /4. ZŠ/.
Hrajeme přátelská utkání v hale a velmi úspěšně jsme se
zúčastnili pěti turnajů.
Všech pět turnajů jsme vyhráli a to postupně: v Suchdole, ve
Chvaleticích, turnaje TJ Slavoj Ratboř, Ratbořáčku a v Zásmukách.
Všechny mé hráče chci tímto pochválit za vzornou reprezentaci.
Poslední turnaj, který pořádá oddíl Konárovic, nás čeká v sobotu
30. března v hale Stapbar v Kolíně.
Od dubna se chystáme na náš zelený pažit a v květnu začneme
hrát opět sobotní mistrovské zápasy.
Vše podstatné najdete na stránkách pripravka-ratbor.webnode.cz
Na závěr pokřik našich dětí: „My jsme hoši ratbořáci, pevnou nohu
máme, nedá nám to žádnou práci a góly Vám dáme“.
Děkuji všem rodičům, fanouškům a hlavně těm, kteří mi s těmito
fotbalisty pomáhají.
Pepa Benc

KNIHOVNA
Vážení spoluobčané,
rozhodla jsem se obnovit rubriku věnovanou naší obecní knihovně.
Smyslem této rubriky bude seznámit Vás s některými knižními
novinkami. Podle možností bych v každém čísle sepsala jednu až
tři anotace na nové knihy v naší knihovně, ať už se jedná o knihy
nově zakoupené nebo nově zapůjčené z jiných knihoven. Nejprve
však něco o málo o naší knihovně.
Knihovna se stále nachází v budově OÚ a pro veřejnost je otevřena
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hod. V knihovně najdete beletrii
(detektivky, červená knihovna, romány, poesie, pohádky, dívčí
romány, dobrodružná četba pro chlapce) i naučnou literaturu. Dále
knihovna nabízí časopisy Dům a zahrada, Naše krásná zahrada,
Domov, Burda a Praktická žena. Cena poplatku za kalendářní rok je
50 Kč za dospělého a 25 Kč za dítě.
Knihovnice,paníVěra Masopustová,pravidelně objednává výměnné
soubory knih. Nově se nyní můžete těšit např. na tyto romány pro
ženy: To musí být láska (Rachel Gibson), Poslední ratolest (Vlasta
Javořická), Fatima: neberte mi moje dítě (Fatima Mirembe). Z
detektivek potom např. na Risk (Dick Francis), Spřízněni krví (Felix
Francis), z historických románů např. na Náhrdelník holubice (E.
W. Heine), Svéráznou nevěstu (Joan Johnston), Písky Sakkáry
(Glenn Meade) a z humoristické literatury např. na Muže na vlastní
křižovatce (Ivan Kraus), Svatbu na bitevním poli (Eva Papoušková),

Z leva stojící: O. Kruliš, J. Benc, D. Howard, M. Novotný, M. Štěrba, M. Vitoch
Z leva klečící: R. Dobeš, M. Kruliš, A. Mráz, V. Kutílek
Ležící: D.Doležal

Kemp Žebrákov (Jiří Slavíček), Doktore, bacha na ženský (Patrick
Taylor) a na spoustu dalších knih.
Po tomto obecném úvodu přejdu k výše slibované anotaci, tentokrát
vzhledem k většímu rozsahu tohoto čísla, jen jedné jediné.
Kniha, kterou jsem se Vám rozhodla představit, se jmenuje „Fatima:
Neberte mi moje dítě“ a je od autorky Fatimy Mirembe a Jutty Oster.
V této knize naleznete nejen dojemný příběh ugandské dívky
Fatimy, ale také skrz její vyprávění nahlédnete do exotické ugandské
kultury. Dozvíte se, jakým způsobem v Ugandě probíhá vzdělávací
proces, dozvíte, jaké jsou v Ugandě vztahy mezi rodiči a dětmi,
jakým způsobem se v této zemi stoluje, pere oblečení, vaří, prostě
to, jak v Ugandě probíhá každodenní život.
PokudjdeosamotnýpříběhdívkyFatimy,nechcisemocrozepisovat,
abych nevyzradila žádné pro příběh zásadní informace a nezkazila
Vám tak požitek ze čtení. Takže se omezím jen na stručný nástin
děje. Fatima se narodila v Ugandě v křesťanské rodině. Do svých
osmi let si Fatima žila šťastně, v osmi letech však dívka prakticky
přišla o všechny své blízké. A od té doby se musela starat o sebe
sama. A neměla to vůbec jednoduché – nejprve se stala prakticky
otrokem své macechy, později byla donucena ke sňatku se starším
despotickým mužem a jeho vinou se v době, kdy čekala své první
dítě, dostala do vězení s drastickými vyšetřovacími metodami.
A více už Vám opravdu neprozradím, snad jen to, že příběh má
šťastný konec.
Ač se jedná o knihu, jejíž děj je místy skutečně velmi děsivý, čte se
velmi dobře a děj rychle plyne.
Míla Tyková ml.

BLAHOPŘEJEME
našim váženým spoluobčanům, kteří se v lednu, únoru a jarních měsících
roku 2013 dožívají významného životního jubilea:
paní Anně Langšádlové z Ratboře | paní Miladě Lenderové z Ratboře
paní Anně Novákové z Těšínek | panu Josefu Benešovi z Ratboře
panu Jiřímu Kobylákovi z Ratboře | panu Miroslavu Mosopustovi z Ratboře
panu Jaroslavu Paďoukovi z Těšínek | panu Josefu Převrátilovi ze Sedlova
panu Jaroslavu Rytinovi z Ratboře | panu Josefu Veselému z Ratboře

Přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti.

RATBOŘSKÝ ZPRAVODAJ

Z mateřské školy
Dne 9. 4. 2013 se konal zápis do MŠ Ratboř. Zápis probíhal
formou pohovoru paní ředitelky s rodiči i s dítětem. Paní
ředitelka byla velmi milá a citlivá, a tak zápis snad nakonec
nebyl stresujícím zážitkem ani pro dítě ani pro rodiče. Aby
se děti během pohovoru nenudily, nachystala pro ně paní
ředitelka ke stolečku papíry s pastelkami, omalovánky
a kartičky s obrázky. Jako odměnu za projevenou odvahu
a šikovnost dostaly děti od paní ředitelky bonbóny, lízátko
a obrázek. I když se k zápisu dostavil poměrně vysoký
počet dětí (přihlášku do naší školky podali rodiče dvaceti
sedmi dětí), takže mnoho z nich muselo delší dobu čekat,
než na ně přišla řada, děti se nenudily, jelikož pro ně byla
připravena volná třída s hračkami, průlezkou a skluzavkou.
Míla Tyková ml.

Přání na závěr
„Hřej sluníčko hřej,
hory doly krej.
Těšíme se na tebe,
radost nám udělej“

... takovou říkankou přivolávají děti v naší školce sluníčko, které nám chybí. Zima je už moc
dlouhá. Přejeme tedy všem brzký příchod opravdového jara. Zdraví Vás děti z mateřské
školy a paní učitelky.
Bc. Veronika Kohoutová

Zápis č. 20 ze zasedání Zastupitelstva obce Ratboř
konaného 18. 3. 2013
BOD 1
Zahájení zastupitelstva
Pan starosta (dále jen předsedající) v 19.30 zahájil zasedání a přivítal všechny přítomné.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/1000 Sb., o obcích.
Informace o době jednání, místu a programu Zastupitelstva obce Ratboř byla dle zákona o obcích zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Ratboř po dobu nejméně 7 dní předem. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce.“
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 11 členů zastupitelstva)
Předsedající konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Kontrola zápisu č. 19 – paní Rylichová a paní Válová konstatovaly, že je zápis v pořádku.
Zápis č. 19 ZO je na obecním úřadě k nahlédnutí a také na internetových stránkách obecního úřadu.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Ing. Krále a pana Semeráka. Oba s návrhem souhlasili. Předsedající pověřil zápisem paní Tykovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratboř určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Krále a pana Semeráka a zapisovatelem paní Tykovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 192 bylo schváleno.
BOD 2
Schválení programu č. 20
1.
Zahájení
2.
Návrh na schválení programu zasedání ZO č. 20
3.
Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2012
4.
Návrh na schválení rozpočtové změny č. 1
5.
Návrh na schválení bezpečnostního ošetření stromů na hřbitově
6.
Návrh na schválení záměru pronájmu nebytových prostor (obecní jídelna)
7.
Návrh na schválení smlouvy o bezplatné výpůjčce sběrné nádoby na odpad od firmy EKO-KOM, a.s.
8.
Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení zařízení ČEZ Distribuce a.s., na obecním pozemku č. 354/52,53 k. ú. Ratboř
9.
Návrh na schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě
10.
Doplnění – návrh na schválení prodeje pozemku č. 3/3 k. ú. Sedlov
11.
Ostatní informace, kontrola usnesení
12.
Diskuze – dotazy a připomínky občanů obce
Předsedající otevřel rozpravu nad programem zasedání zastupitelstva. Do rozpravy se nikdo nezapojil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratboř schvaluje program zasedání ZO číslo 20.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 193 bylo schváleno.

RATBOŘSKÝ ZPRAVODAJ
BOD 3
Návrh na schválení účetní závěrky za rok 2012
Předsedající dal slovo p. Tykové, aby seznámila zastupitele s návrhem účetní závěrky za rok 2012. Paní Tyková konstatovala, že účetní závěrka dle §84 zákona o obcích obsahuje tyto části:
Rozvaha 2012
Fin 2012 – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků
Výkaz zisků a ztrát 2012
Příloha 2012
Inventurní zápis 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2012
A poté přítomné se všemi těmito částmi a výkazy seznámila.
Po seznámení s návrhem na schválení účetní závěrky dal předsedající prostor pro diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratboř schvaluje účetní závěrku za rok 2012.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 194 bylo schváleno.
BOD 4
Návrh na schválení rozpočtové změny č. 1
Předsedající dal slovo p. Tykové, aby seznámila zastupitele s rozpočtovou změnou č. 1. Paní Tyková konstatovala, že příjmy budou navýšeny na položce 4111 - volby prezidenta - o 28000 Kč, položka
1511 – daň z nemovitostí – o 8125 Kč. Příjmy budou celkem navýšeny o 36 125 Kč. Výdaje budou navýšeny na paragrafu 6118 – volby prezidenta – o 36 125. Rozpočtová změna bude vyrovnaná.
Po seznámení s návrhem rozpočtové změny dal předsedající prostor pro diskuzi. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratboř schvaluje rozpočtovou změnu č. 1.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 195 bylo schváleno.
BOD 5
Návrh na schválení bezpečnostního ošetření stromů na hřbitově
Předsedající konstatoval, že z bezpečnostního důvodu a s ohledem na stáří stromů, které jsou na obecním hřbitově, navrhuje bezpečnostní řez stromů, redukci stromů, zdravotní řez a instalaci
dynamické vazby, dle cenové nabídky vypracované dendrologem Petrem Štindlem, bytem Prokopa Velikého 1399, Čelákovice.
Předsedající otevřel diskuzi nad bezpečnostním ošetřením stromů na hřbitově. Do diskuze se přihlásil pan Čežík, který vznesl dotaz, zda by nebylo lepší dané stromy zcela pokácet na místo pouhého
prořezání. ZO Jeneš odpověděl, že po zralé úvaze došel k závěru, že je lepší stromky jen prořezat, jelikož se jedná o jinak pěkné lípy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratboř schvaluje bezpečnostní ošetření stromů na hřbitově.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 196 bylo schváleno.
BOD 6
Návrh na schválení návrhu pronájmu nebytových prostor – prostory obecního úřadu - jídelna
Předsedající konstatoval, že dosavadní nájemce, paní Monika Poláková, podala žádost o ukončení nájmu nebytových prostor - obecní jídelny, dle zákona č. 116/90 Sb., běží tak výpovědní lhůta 3
měsíce, tj. do 31. května 2013. Z tohoto důvodu navrhl schválení záměru pronájmu nebytových prostor obecní jídelny č. p. 8, za minimální cenu 4.000 Kč měsíčně.
Předsedající otevřel diskuzi na návrh schválení pronájmu nebytových prostor – obecní jídelny. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratboř schvaluje návrh pronájmu nebytových prostor – prostory obecního úřadu – jídelna.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 197 bylo schváleno.
BOD 7
Návrh na schválení smlouvy o bezplatné výpůjčce sběrné nádoby na odpad od firmy EKO-KOM, a.s.
Předsedající informoval zastupitele, že firma EKO-KOM, a.s., zapůjčila na sběrný odpad (papír) bezplatně na dobu neurčitou. Zapůjčení kontejneru (nádoby) je stanoveno smlouvou o výpůjčce.
Předsedající otevřel diskuzi o návrhu schválení smlouvy o smlouvě budoucí. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratboř schvaluje smlouvu o bezplatné výpůjčce sběrné nádoby na odpad od firmy EKO-KOM, a.s.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 198 bylo schváleno.
BOD 8
Návrh na schválení smlouvy o zřízení věcného břemene pro uložení zařízení ČEZ Distribuce a.s., na obecním pozemku č. 354/52,53 k. ú. Ratboř
Předsedající informoval o tom, že se jedná o zřízení elektro přípojky na pozemku obce č. 354/52,53 k. ú. Ratboř. Přípojka je pro novostavbu Josefa Hrona, ulice U Hřiště.
Předsedající otevřel diskuzi o návrhu schválení smlouvy o zřízení věcného břemene. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratboř schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene pro uložení zařízení ČEZ Distribuce a.s., na obecním pozemku č. 354/52,53 k. ú. Ratboř.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 199 bylo schváleno.
BOD 9
Návrh na schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě
Předsedající informoval o tom, že se jedná o osobní dopravu, za kterou obec hradí částečné náklady dle smlouvy a stávající dodatek řeší pouze změnu roku. Nemění se počet linek ani cena.
Předsedající otevřel diskuzi o návrhu schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratboř schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 200 bylo schváleno.
BOD 10
Návrh na schválení záměru prodeje pozemku č.3/3 k. ú. Sedlov
Předsedající informoval o tom, že paní Jandlová, bytem Sedlov 37, podala žádost o koupi obecního pozemku č. 3/3 k. ú. Sedlov, a to z důvodu, že je vlastníkem sousedních parcel č. 3/1 a č. 3/2 k.
ú. Sedlov, na kterých je přilehlá nemovitost v jejím vlastnictví. Přistup do této nemovitosti je pouze přes výše uvedený obecní pozemek, který je oplocený. Paní Jandlová by chtěla svou nemovitost
zrekonstruovat a užívat. Z výše uvedeného navrhujeme schválení záměru prodeje za minimální cenu 150 Kč/1m2.
Předsedající otevřel diskuzi o návrhu schválení záměru prodeje pozemku č. 3/3 k. ú. Sedlov. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ratboř schvaluje návrh záměru prodeje pozemku č. 3/3 k. ú. Sedlov.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 201 bylo schváleno.
BOD 11
Ostatní informace a plnění usnesení
Předsedající informoval o zakoupení traktoru YANMAR RD 122.
Předsedající informoval o tom, že probíhají přípravné práce na projektové dokumentaci přečerpávající stanice ČOV 2.
Předsedající informoval o tom, že probíhá rekonstrukce vodovodu v ulici Za školou.
Předsedající informoval o tom, že Ministerstvo financí vyzvalo obec k předložení dalších podkladů pro přidělení dotace na rekonstrukce místních komunikací.
Předsedající informoval o tom, že byl založen účet u České národní banky.
Předsedající informoval o tom, že probíhá oplocení areálu MŠ.
Předsedající informoval o tom, že dne 9. 4. 2013 proběhne zápis do MŠ Ratboř.
Předsedající informoval o tom, že byla provedena oprava poškozených dopravních značek v ulici Komenského
ZO Jeneš poděkoval skautům a myslivcům za úklid okolí Ratboře, Sedlova a Těšínek. K díkům se přidali i ostatní Zastupitelé obce Ratboř.
ZO Semerák poděkoval OÚ za cenu do tomboly na Josefovské zábavě (zakoupena motorová pila).
ZO Semerák oznámil, že TJ Slavoj Ratboř zakoupil nový kotel do sokolovny.
BOD 12
Diskuze – dotazy a připomínky občanů obce.
Předsedající dal prostor pro diskuzi, dotazy a připomínky občanů obce. ZO Čežík vznesl dotaz na financování případné opravy komunikace v ulici Za Školou. ZO Jeneš vysvětlil, že dojde jen k nutné
opravě povrchu, neboť obec se na této opravě nemusí finančně podílet.
Předsedající poděkoval všem zastupitelům a hostům za jejich účast a ukončil zasedání Zastupitelstva obce

Ratboř.

