ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

04/01/2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 25. září 2018 na Obecním úřadě Rašín 11
Zasedání bylo zahájeno ve 20:00 hod a skončeno v 21:30 hod. Z celkového počtu 5 zastupitelů
byly přítomny 4 osoby.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 3
hlasy.
Přítomní zastupitelé: Renáta Kučerová /starostka/, Markéta Kučerová /místostarostka/,
Markéta Kvardová, Ing. Miroslav Máslo.
Nepřítomný zastupitel: Aleš Vrabec
Hosté: nikdo
Program:
1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení popř.
doplnění programu zasedání
2. Kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání zastupitelstva
3. Seznámení s rozpočtovým opatřením 2/2018
4. Zaměření obecních pozemků – obrubníky /rekonstrukce silnice III/32523/ - orientační
propočet
5. Seznámení s geodetickým zaměřením obce Rašín /mapový podklad/
6. Nabídky na vyhotovení pasportu silnic v obci Rašín
7. Směrnice pro časové rozlišování
8. Různé, diskuze a další
9. Usnesení
10. Závěr
1. Zahájení, navržení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení (doplnění)
programu jednání
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je navržena Markéta
Kvardová.
Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Miroslav Máslo.

Byl vyřazen bod č. 7 směrnice pro časové rozlišování. Není důvod tuto směrnici schvalovat
zastupitelstvem obce. Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně
bylo hlasováno o programu zasedání.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

2. Kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání zastupitelstva
Starostka obce seznámila zastupitele o dohotovení renovace zvoničky firmou Vokatý Petr.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

3. Seznámení s rozpočtovým opatřením 2/2018
Místostarostka obce seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením 2/2018, který
byl řádně vyvěšen na úřední desce od 13. 9. 2018 do 28. 9. 2018.

Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

4. Zaměření obecních pozemků – obrubníky /rekonstrukce silnice III/32523/ - orientační
propočet

Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s vyhotovením orientačního propočtu
investičních nákladů na výstavbu a opravu chodníků, parkoviště u úřadu v obci Rašín. Tyto
náklady byly stanoveny podle tabulek.
Rekonstrukce chodníku v částce:
451 530,-Kč
Nový chodník /od zastávky k pí. Šimůnkové/:
337 230,-Kč
Parkoviště u úřadu:
279 655,-Kč
Zastupitelé po seznámení s těmito cenami se dohodli, že rozhodnutí o těchto investicích
nechají na zastupitelích příštího volebního období.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

5. Seznámení s geodetickým zaměřením obce Rašín /mapový podklad/
Starostka obce seznámila zastupitele s technickou zprávou geodetického mapového zaměření
obce Rašín. Byl zaměřen aktuální stav polohopisu. Toto zaměření bylo potřeba vypracovat
z důvodu projektové dokumentace k výstavbě vodovodu a dále k jakékoliv investici v obci
Rašín při žádosti o dotace.

Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

6. Nabídky na vyhotovení pasportu silnic v obci Rašín
Starostka obce informovala zastupitele o poptávkovém řízení na vyhotovení pasportu silnic a
komunikací v majetku obce Rašín z důvodu požadavku nadřazených orgánů obce Rašín. Tento
pasport musí obec Rašín vykazovat při jakékoliv investici v obci Rašín. Evidence místních
komunikací obce Rašín musí být vyhotoveno dle platné legislativy.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

7. Různé, diskuze a další
Starostka obce informovala zastupitele o podzimní brigádě.
Dále poděkovala všem zastupitelům za příjemnou spolupráci v uplynulých čtyřech letech.

8. Závěr
Starostka poděkovala všem za účast a ve 21:30 schůzi ukončila.

V Rašíně 25. září 2018

Zapsal: Markéta Kvardová
Podpis:

Ověřovatel zápisu: Ing Miroslav Máslo
Podpis:

Příloha č. 1

USNESENÍ č.04/01/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 25. září 2018

Obecní zastupitelstvo po projednání

……………………………………….
starostka

……………………………………..
místostarostka

Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 25. září 2018

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Kučerová Renáta

Kučerová Markéta

Kvardová Markéta

Ing. Máslo Miroslav

Vrabec Aleš

Podpis

