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 28.4.2016 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, Roman Hovorka, Eva Šmejkalová

Omluven:

Mgr. Luděk Kudláček

A/ ÚVOD
Zasedání zahájila starostka Ing. Martina Podskalská a oznámila, ţe 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 pana Sadka a pana Posoldu.
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu pana Jana Sadka a pana Karla Posoldu.
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. ověřovatelé zápisu
2. závěrečný účet obce Ratenice za rok 2015
3. účetní závěrka obce Ratenice za rok 2015
4. účetní závěrka MŠ Ratenice za rok 2015
5. bezúplatný převod pozemku č.302 do vlastnictví obce
6. dodatek č.3 ke zřizovací listině MŠ Ratenice
7. nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
8. věcné břemeno kanalizace
9. oprava střechy MŠ – výběrové řízení
10. různé
Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování: pro 8, 0 proti, zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ

2. Závěrečný účet obce za rok 2015
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2015 byl vyvěšen na úřední desce i elektronické úřední desce dne
23.3.2016 a sejmut 7.4.2016. Ţádné připomínky vzneseny nebyly.
Součástí závěrečného účtu obce Ratenice je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ratenice
za rok 2015.
Byl zjištěn tento nedostatek: výdajové pokladní doklady č.V15000220 ze dne 9.12.2015 a V15000231 ze
dne 30.12.2015 neobsahovaly náleţitosti dle § 11 zákona o účetnictví.
ZO schválilo závěrečný účet obce Ratenice za rok 2015 bez výhrad.
Návrh usnesení č. 3: ZO schvaluje závěrečný účet obce Ratenice za rok 2015 bez výhrad.
Zjištěné nedostatky byly napraveny přijatým opatřením ( kalkulace paušální částky cestovného),
schváleným na zasedání ZO dne 21.3.2016 Usnesením č.3.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
3. Účetní závěrka obce Ratenice za rok 2015
Paní starostka Podskalská seznámila členy ZO s účetní závěrkou obce Ratenice za rok 2015,
zpracovanou dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. ZO projednalo účetní závěrku obce Ratenice za rok 2015.
Návrh usnesení č. 4: ZO schvaluje účetní závěrku obce Ratenice za rok 2015 dle vyhlášky
č.220/2013 Sb.
O schválení závěrky byl sepsán Protokol dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. – viz příloha.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
4. Účetní závěrka MŠ Ratenice za rok 2015
Paní starostka Podskalská seznámila členy ZO s účetní závěrkou MŠ Ratenice za rok 2015, zpracovanou
dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. ZO projednalo účetní závěrku MŠ Ratenice za rok 2015.
Návrh usnesení č. 5: ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Ratenice za rok 2015 dle vyhlášky
č.220/2013 Sb.
O schválení závěrky byl sepsán Protokol dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. – viz příloha.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
5. Bezúplatný převod pozemku č.302 do vlastnictví obce
Paní starostka informovala o moţnosti bezúplatného převodu ve veřejném zájmu poz.č. 302 do
vlastnictví obce (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
Návrh usnesení č.6 : ZO schvaluje bezúplatný převod pozemku č.302 do vlastnictví obce.
Hlasování: pro 8, proti 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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6. Dodatek č.3 ke zřizovací listině MŠ Ratenice
Paní starostka předloţila návrh dodatku č.3 ke zřizovací listině MŠ Ratenice.
Návrh usnesení č.7 : ZO schvaluje dodatek č.3 ke zřizovací listině MŠ Ratenice.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se. Usnesení bylo schváleno
7. Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
Návrh na zrušení vyhlášky o podomním prodeji č. 1/2016.
Návrh usnesení č.8 : ZO schvaluje zrušení vyhlášky č. 1/2016 o podomním prodeji.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení bylo schváleno.
Návrh na schválení Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci Ratenice.
Návrh usnesení č.9 : ZO schvaluje Nařízení č.1/2016 o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1. Usnesení bylo schváleno.
8. Věcné břemeno kanalizace
Zjistíme další informace o věcném břemenu a prodiskutujeme na další schůzi.
9. Oprava střechy MŠ – výběrové řízení
Paní starostka předloţila návrh Výzvy na výběrové řízení na dodavatele opravy střechy MŠ Ratenice.
Návrh usnesení č.10 : ZO schvaluje podání Výzvy k podání nabídky na zakázku – MŠ Ratenice –
střecha.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno
Paní starostka podala návrh na sloţení výběrové komise :
paní Stanislava Hrstková
Ing. Jakub Douděra
pan Vladimír Klouda jako předseda
Návrh usnesení č. 11 : ZO schvaluje složení výběrové komise.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení bylo schváleno
Seznam obeslaných dodavatelů:
Stakl s.r.o. Vrbová Lhota
Michal Sixta, Vrbová Lhota
Stanislav Crkal, Vrbová Lhota
Plaček, Sokoleč
Bek, Chrášťany
Kozák, Dobřichov
Návrh usnesení č. 12 : ZO schvaluje seznam obeslaných dodavatelů.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno
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10. Různé
Územní plán:
ÚP je rozpracován, ZO musí schválit pořizovatele – MÚ Kolín – Ing. Skála.
Musíme určit zastupitele, který bude spolupracovat a jednat s pořizovatelem.
Návrh usnesení č. 13 : ZO schvaluje jako pořizovatele ÚP obce Ratenice Městský úřad Kolín,
odbor regionálního rozvoje, zastoupený Ing. Jaromírem Skálou.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno
Navrhovanou zastupitelkou je Ing. Martina Podskalská
Návrh usnesení č. 14 : ZO schvaluje Ing. Martinu Podskalskou jako určenou zastupitelku, která
bude spolupracovat s pořizovatelem ÚP Ing. Skálou a zpracovatelkou ÚP Ing.arch. Tůmovou.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno
Radar:
Dotace od TPCA nebyla obci udělena.

Dotace:
V MAS je moţnost získat dotace na vytvoření komunitního centra. Tato dotace předpokládá
rekonstrukci části OÚ, kde by se vytvořilo komunitní centrum.
Návrh usnesení č. 15 : ZO schvaluje vytvoření projektu na rekonstrukci OÚ Ratenice.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení bylo schváleno
Probíhá hydrologický průzkum čerpání vody z obecní studně.
kontejnery :
30.4. Šmejkalová
7.5. Kratochvíl
Další schůze ZO : 26.5.2016 od 19.00 hod.

14.5. Posolda
21.5. Macháčková

V Ratenicích dne 28.4.2016

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

Zápis ověřili:

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

…………………..
…………………..
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