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

ZÁPIS A USNESENÍ
ze 2. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
dne 20.2.2014 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:

Ladislav Kratochvíl, Jiří Papež, Jan Sadek, Vladimír Klouda, Alena Čáslavová, Miloslav
Chlumský, Ing. Podskalský, Mgr. Kudláček, 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 pana Mgr.Luďka Kudláčka a Karla Šmejkala .
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu p. Mgr.Luďka Kudláčka a Karla Šmejkala.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 2 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
C/ NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly, na návrh pí Čáslavová byl
doplněn bod 5 - MŠ.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

rozpočtové opatření č.1
kontrola hospodaření obce za rok 2013
osvětlení směr Pečky
majetkové vyrovnání Ing. Nykodým
MŠ
různé

Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ

1. Rozpočtové opatření č.1
Se změnami seznámil ZO p. starosta – viz příloha.
Návrh usnesení č.3 : ZO schvaluje RO č. 1
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
2. Kontrola hospodaření obce za rok 2013
Pan starosta Kratochvíl seznámil členy ZO s výsledky kontroly hospodaření obce za rok 2013, které
proběhlo dne 19.2.2014 – viz zápis z kontroly.
Byl zjištěn tento nedostatek : nebyly vyhotoveny dodatečné inventurní soupisy k účtům 0xx, pouze bylo
v celkové inventarizační zprávě ze dne 23.1.2014 konstatováno, že nedošlo k pohybu na majetkových
účtech mezi prvotní inventurou a 31.12.2013.
Bylo přijato toto nápravné opatření : tento nedostatek bude napraven při zpracování inventarizace v roce
2014.
Návrh usnesení č.4 : ZO přijímá nápravné opatření – tento nedostatek bude napraven při
zpracování inventarizace v roce 2014.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno
3. Osvětlení směr Pečky
Pan starosta seznámil ZO s nabídkami 3 firem na rozšíření veřejného osvětlení směr Pečky.
Cenové nabídky : a) Elektroservis F. Dvořáček
205.629,- s DPH
b) EnergoFinal K.Vaníček
241.601,- s DPH
c) Maděra-Šípek Poděbrady
254.705,- s DPH
Cena projektovaná : 375.072,-s DPH
P.starosta navrhuje ZO aby byla schválena nabídka a) Elektroservis F. Dvořáček Pečky
P. starosta seznámil ZO s návrhem smlouvy o dílo.
Návrh usnesení č.5 : ZO schvaluje výše uvedenou nabídku firmy Elektroservis F. Dvořáček, jejímž
předmětem je zhotovení díla dle navržené smlouvy o dílo na akci :Ratenice - Rozšíření a doplnění
veřejného osvětlení podél komunikace III/32914.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
4. Majetkové vyrovnání Ing. Nykodým
Pan starosta seznámil ZO s nedořešeným vyrovnáním Obce Ratenice s panem Nykodýmem. Jedná se
o starou skládku odpadu na jeho pozemku.
- smlouva z 2.1.1992 ( starosta p.Goliáš)
- 23.9.1993 – dopis od starosty p.Goliáše pí Nykodýmové – týká se pozemku na místě bývalého
„Šutráku“, kde je nyní vysázen lesík
- návrh pana starosty : poslat dopis Ing. Nykodýmovi, se zněním, že obec projednala a je ochotna
tuto věc vyřešit, napsat nabídku pro výměnu pozemku a na základě toho budou další jednání
- p.Klouda – navrhuje jednat i o variantě odkoupení zalesněné části
ZO souhlasí, p.starosta odešle dopis s nabídkou 3 variant

strana 2

5.

MŠ Ratenice - informace

Řed. MŠ Ratenice A. Čáslavová předala výsledky hospodaření MŠ za rok 2013 ( bilance, rozvaha atd).
Pan starosta navrhuje, aby kladný hospodářský výsledek MŠ Ratenice za rok 2013 ve výši 6.723,40 Kč
byl ponechán v rezervním fondu MŠ Ratenice.
Návrh usnesení č.6 : ZO schvaluje ponechání kladného hospodářského výsledku MŠ Ratenice za
rok 2013 ve výši 6.723,40 Kč v rezervním fondu MŠ Ratenice.
Hlasování : 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
6. Různé
- P. Kratochvíl informoval ZO o vandalismu na cyklostezce – řeší Policie ČR - polámání stromků, již
zajištěna výsadba nových, odhadovaná škoda kolem 49.000,-Kč
- Mgr. Kudláček – prostor u kostela na Staročeské vánoce – jak osázet zelení
- P. Papež navrhuje posunutí kříže na původní místo – p. Kudláček projedná s p.farářem
- Pí Čáslavová – jaký je plán protipovodňových opatření – p.starosta seznámil s nejdříve plánovanými
pracemi, využiti budou i „obecní pracovníci“, kteří by měli nastoupit 1.4.2014 a je požádáno na ÚP
Kolín o 5 lidí.
- kontejnery : 22.2. – Šmejkal
8.3. – Chlumský
22.3. – Mgr. Kudláček

1.3. – Mgr. Kudláček
15.3 – Sadek

- další zasedání ZO : 28.3.2014 od 19 hodin

V Ratenicích dne 20.2.2014

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

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

Zápis ověřili: Mgr. Luděk Kudláček …………………..
Karel Šmejkal

…………………..
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