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 25.4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadě Ratenice, Ratenice 67.
Přítomni:

Ladislav Kratochvíl, Jiří Papež, Jan Sadek,
Ing. Podskalský, Chlumský

Omluven :

Mgr. Kudláček, Karel Šmejkal

Vladimír Klouda,

Alena Čáslavová,

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 Jan Sadek.
B/ VOLBA OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU
Starosta navrhuje ověřovatele zápisu pana Miloslava Chlumského a Ing. Jiřího Podskalského .
Návrh usnesení č. 1: ZO volí ověřovateli zápisu pana Miloslava Chlumského a Ing. Jiřího
Podskalského.
Hlasování: 5 pro, 0 proti, 2 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
C/ NÁVRH PROGRAMU ZASEDÁNÍ
Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání vzneseny nebyly, byly doplněny body 4 a 5.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

závěrečný účet obce Ratenice za rok 2013
účetní závěrka obce Ratenice za rok 2013
účetní závěrka MŠ Ratenice za rok 2013
smlouva EKOKOM
informace ředitelky MŠ Ratenice
různé

Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje výše navržený program.
Hlasování: 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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D/ PROGRAM ZASEDÁNÍ

1. Závěrečný účet obce Ratenice za rok 2013
Návrh závěrečného účtu obce Ratenice byl vyvěšen 31.3. – 16.4.2014. Žádné připomínky vzneseny
nebyly. ZO schválilo závěrečný účet obce Ratenice za rok 2013 s výhradou a přijalo nápravné opatření
k odstranění chyb, týkajících se inventarizace ( nebyly vyhotoveny dodatečné inventurní soupisy
k účtům 0xx, bylo pouze v celkové inventarizační zpráva ze dne 23.1.20145 konstatováno, že nedošlo
k pohybu na majetkových účtech mezi prvotní inventurou a 31.12.2013).
Návrh usnesení č.3 : ZO schvaluje závěrečný účet obce Ratenice za rok 2013 s výhradou a přijímá
nápravné opatření, které bude realizováno v rámci inventarizace za rok 2014.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
2. Účetní závěrka obce Ratenice za rok 2013
Pan starosta Kratochvíl seznámil členy ZO s účetní závěrkou obce Ratenice za rok 2013, zpracovanou
dle vyhlášky č.220/2013 Sb. ZO projednalo účetní závěrku obce Ratenice za rok 2013.
Návrh usnesení č.4 : ZO schvaluje účetní závěrku obce Ratenice za rok 2013 dle vyhlášky č.
220/2013 Sb. O schválení závěrky byl sepsán Protokol dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. – viz příloha.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
3. Účetní závěrka MŠ Ratenice za rok 2013
Pan starosta Kratochvíl seznámil členy ZO s účetní závěrkou MŠ Ratenice za rok 2013, zpracovanou dle
vyhlášky č. 220/2013 Sb. ZO projednalo účetní závěrku MŠ Ratenice za rok 2013.
Návrh usnesení č.4 : ZO schvaluje účetní závěrku MŠ Ratenice za rok 2013 dle vyhlášky č.
220/2013 Sb. O schválení závěrky byl sepsán Protokol dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. – viz příloha.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.

4. Smlouva EKOKOM
Pan starost Kratochvíl seznámil členy ZO s návrhem nové smlouvy mezi obcí Ratenice a firmou
EKOKOM. Evidenční číslo smlouvy : 60/0613.
Návrh usnesení č.5 : ZO schvaluje novou smlouvu mezi obcí Ratenice a firmou EKOKOM –
smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů včetně pověření TS Nymburk
k plnění závazků obce Ratenice, vyplývající z této smlouvy a to především v souvislosti
s vykazováním údajů za obec a poskytováním součinnosti při auditu či jiné součinnosti. Obec
rovněž pověřuje TS Nymburk vystavováním faktur ve smyslu této smlouvy jménem obce na účet
obce.
Hlasování : 7 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení bylo schváleno.
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5. Informace ředitelky MŠ Ratenice
Paní ředitelka A.Čáslavová předložila výkaz o hospodaření MŠ za ¼ 2014. Předala k nahlédnutí protokol
o kontrole a inspekční zprávu z České školní inspekce, informace o kontrole z hygienické stanice,
informace o posunu plateb záloh na elektřinu, informace o přijatých dětech do MŠ, o kontrole
tělovýchovných zařízení (6.5.2014), darovací smlouva (p.Strnad, pí Čápová) – ZO souhlasí s přijetím
daru.
Informace o uzavření MŠ ve dnech 2.5. a 9.5.2014.

6.

Různé
-

-

informace o průběhu exekuce pí R. S. – pan starosta seznámil ZO – exekuce bude pokračovat
Ing. Nykodým – informace ohledně jednání o výměně pozemků – zatím bez výsledku
informace o uličce u kostela – žádost o dotaci na MAS Podlipansko nebyla podána z důvodu
nepravomocného stavebního povolení
sběrný dvůr – info starosty
info o protipovodňových opatřeních – p. Papež – obnovena přepadová strouha u Louže, další
etapa - obnovení příkopu od čp. 213 podél silnice na Vrbovou Lhotu, další etapa je úprava
komunikace směrem k „domku“, kontrolní vrt – bylo zjištěno, že celoročně je zde voda v úrovni
cca -40 cm pod povrchem.
p. Chlumský – zpřístupnění cesty

- kontejnery : 26.4. – Chlumský
10.5. -

3.5. - Klouda
17.5.-

- další zasedání ZO : 23.5.2014 od 19 hodin
V Ratenicích dne 25.4.2014

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

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

Zápis ověřili: Miloslav Chlumský

…………………..

Ing. Jiří Podskalský

…………………..
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