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
dne 16.4.2015 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:

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

Omluveni:

Mgr. Luděk Kudláček

Hosté :

Ing. Rulík

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 Ing. Karel Posolda.
B/ VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Starostka navrhuje ověřovatele zápisu paní Macháčkovou a pana Kratochvíla.
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu pana
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 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
dotace Středočeský kraj
rozšíření veřejného osvětlení, zpomalovací radar
závěrečný účet obce Ratenice za rok 2014
účetní závěrka obce Ratenice za rok 2014
účetní závěrka MŠ Ratenice za rok 2014
stavba kanalizace II. etapa
různé

Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ
2. dotace Středočeský kraj
Do výběrového řízení na rekonstrukci komunikace „U zrcadla“ se přihlásilo 5 firem, nejlepší nabídku
podala firma firma Silmex s.r.o.. Hodnotící komise doporučuje ZO schválit jako dodavatele stavby firmu
Silmex s.r.o. České Budějovice.
Do výběrového řízení na stavbu Dostavba kanalizace v obci Ratenice se přihlásily 4 firmy. Nejlepší
nabídku podala firma Halko stavební společnost s.r.o. Nová Ves. Hodnotící komise doporučuje ZO
jako dodavatele stavby firmu Halko stavební společnost s.r.o. Nová Ves.
Návrh usnesení č. 3: ZO odsouhlasilo jako dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace U
Zrcadla“ firmu Silmex s.r.o. České Budějovice.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4: ZO odsouhlasilo jako dodavatele stavby „Dostavba kanalizace v obci
Ratenice“ firmu Halko stavební společnost s.r.o. Nová Ves .
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
3. Rozšíření veřejného osvětlení, zpomalovací radar
Paní starostka s panem místostarostou předložili ZO zprávu z hodnocení nabídek na zhotovení rozšíření
veřejného osvětlení a na instalaci zpomalovacího radaru dle Směrnice č.1/2015 – viz příloha.
ZO bere na vědomí předloženou zprávu.
4. Závěrečný účet obce za rok 2014
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014 byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce dne
23.3.2015 a sejmut 7.4.2015. Žádné připomínky vzneseny nebyly.
Součástí závěrečného účtu obce Ratenice je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ratenice
za rok 2014.
Byl zjištěn tento nedostatek: obec neprovedla rozpočtové opatření v příjmech na pol. 4116 a 4122.
ZO schválilo závěrečný účet obce Ratenice za rok 2014 s výhradou a přijalo systémové nápravné
opatření k odstranění chyb ( obec neprovedla rozpočtové opatření v příjmech na pol. 4116 a 4122).
Návrh usnesení č. 5: ZO schvaluje závěrečný účet obce Ratenice za rok 2014 s výhradou a přijímá
systémové nápravné opatření – v souladu se zák.č. 250/2000.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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5. Účetní závěrka obce Ratenice za rok 2014
Paní starostka Podskalská seznámila členy ZO s účetní závěrkou obce Ratenice za rok 2014,
zpracovanou dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. ZO projednalo účetní závěrku obce Ratenice za rok 2013.
Návrh usnesení č. 6: ZO schvaluje účetní závěrku obce Ratenice za rok 2014 dle vyhlášky
č.220/2013 Sb. O schválení závěrky byl sepsán Protokol dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. – viz příloha.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
6. Účetní závěrka MŠ Ratenice za rok 2014
Paní starostka Podskalská seznámila členy ZO s účetní závěrkou MŠ Ratenice za rok 2014, zpracovanou
dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. ZO projednalo účetní závěrku MŠ Ratenice za rok 2014.
Návrh usnesení č. 7: ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Ratenice za rok 2014 dle vyhlášky
č.220/2013 Sb. O schválení závěrky byl sepsán Protokol dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. – viz příloha.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.

7. Stavba kanalizace – II. etapa
Paní starostka informovala o pokračování stavby II. etapy kanalizace.
8. Různé
ZO bylo seznámeno s návrhem Vyhlášky o systému shromažďování sběru, třídění a nakládání
s odpadem v obci Ratenice. Tento návrh byl přijat.
Návrh usnesení č. 8: ZO schvaluje obecně závaznou Vyhlášku o systému shromažďování, sběru,
třídění a nakládání s odpadem č. 1/2015. Tato vyhláška ruší platnost Vyhlášky č. 3/2002.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
Žádost pana Beka o pronájem obecních pozemků orné půdy za 3500Kč/ha/rok. Pan Bek bude vyzván,
aby upřesnil nabídku a představu o konkrétních pozemcích.
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kontejnery :
18.4. Burýšek
25.4. Hovorka
2.5. Macháčková
9.5. Klouda

Další schůze ZO : 14.5.2015 od 19.00 hod.
V Ratenicích dne 16.4.2015

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

Zápis ověřili:

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

…………………..
…………………..
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