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

ZÁPIS A USNESENÍ
z 5. zasedání zastupitelstva obce Ratenice konaného
dne 25.5.2017 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:
Omluven:
Hosté:

Ing. Martina Podskalská, Vladimír Klouda, Ladislav Kratochvíl, Jan Sadek, Ing. Martina
Macháčková, Ing. Karel Posolda, Roman Hovorka, Eva Šmejkalová,
Mgr. Luděk Kudláček
A.Čáslavová

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 Jana Sadková.
B/ VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Starostka navrhuje ověřovatele zápisu Vladimíra Klouda a Jana Sadka.
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu Vladimíra Kloudu a Jana Sadka .
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.

Ověřovatelé zápisu
Rozpočtové opatření č.4
Závěrečný účet obce Ratenice za rok 2016
Výběrové řízení hrací prvky – zahrada MŠ
Žádost o přidělení soc. bytu
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

3. Rozpočtové opatření č.4
Paní starostka předložila Rozpočtové opatření č.4 – viz příloha (zveřejněno na el.úřední desce)
Návrh usnesení č. 3: ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.4.
Hlasování: 8 pro , 0 proti , 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
4. Závěrečný účet obce za rok 2016
Dle novely zák.č. 250/2000 Sb., par. 17 odst.6 měl být návrh ZU vyvěšen minimálně 15 dní a zveřejnění
mělo trvat až do jeho projednání na zasedání ZO 27.4.2017. Návrh byl vyvěšen 15 dní, ale ne do
projednání. Vnitřním kontrolním systémem byla chyba zjištěna a napravena novým vyvěšením, které
bude trvat až do schválení ZO.
Na základě výše uvedeného Zastupitelstvo obce Ratenice navrhuje revokaci usnesení č.5 ze dne
27.4.2017.
Návrh usnesení č. 4: ZO schvaluje revokaci usnesení č.5 ze dne 27.4.2017.
Hlasování: 8 pro , 0 proti , 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2016 byl vyvěšen na úřední desce dne 3.5.2017 a bude sejmut
následující pracovní den po projednání, tj. 26.5.2017. Žádné připomínky vzneseny nebyly.
Součástí závěrečného účtu obce Ratenice je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ratenice
za rok 2016.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
ZO schválilo závěrečný účet obce Ratenice za rok 2016 bez výhrad.
Návrh usnesení č. 5: ZO schvaluje závěrečný účet obce Ratenice za rok 2016 bez výhrad.
Hlasování: 8 pro , 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
5. Výběrové řízení hrací prvky – zahrada MŠ
Paní starostka Podskalská seznámila členy ZO s přidělením dotace od MMR ČR na projekt „Ratenice –
hrajeme si a sportujeme společně“. Požadavkem MMR ČR je schválení výzvy a zadávací dokumentace
na tuto akci, jinak nebudou splněny dotační podmínky MMR ČR.
Návrh usnesení č. 6 : ZO schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci pro akci s názvem „Ratenice –
hrajeme si a sportujeme společně“, dále jmenuje tři členy komise pro otevírání obálek a posouzení
hodnocení nabídek v následujícím složení : Ing. Karel Posolda, Ladislav Kratochvíl, Alena
Čáslavová, jmenuje tři náhradníky v následujícím složení : Ing. Martina Podskalská, Vladimír
Klouda, Jana Sadková.
ZO schvaluje tři uchazeče k oslovení v rámci výběrového řízení : TEWIKO systems s.r.o.,
IČ:25472887, TR Antoš s.r.o., IČ: 48152587, Berger-Huck s.r.o., IČ: 45535264.
Hlasování: 8 pro , 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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6. Žádost o přidělení sociálního bytu
Paní starostka Podskalská seznámila členy ZO s žádostí pí J.D. o přidělení sociálního bytu v domě čp.49
z vážných rodinných důvodů.
V současné době nemá obec žádný volný sociální byt.
7. Různé
-

Paní A. Čáslavová – informace o probíhajícím stěhování MŠ
Diskuse o rekonstrukci MŠ
Paní starostka Podskalská oznámila ZO Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace
z MZ ČR na akci „Oprava vodní nádrže na p.č. 357/2 v k.ú. Ratenice“ max. do výše 2 mil. Kč na
akci

-

kontejnery :
27.5.
3.6.
10.6.
17.6.

Šmejkalová
Macháčková
Podskalský
Klouda

Další schůze ZO : 22.6.2017 od 19.00 hod.
V Ratenicích dne 25.5.2017

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

Zápis ověřili:

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

…………………..
…………………..
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