ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

01/01/2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 21. února 2019 na Obecním úřadě Rašín 11
Zasedání bylo zahájeno ve 20:00 hod a skončeno v 22:00 hod. Z celkového počtu 5 zastupitelů
bylo přítomno 5 osob.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 3
hlasy.
Přítomní zastupitelé: Renáta Kučerová /starostka/, Jana Nováková /místostarostka/,
Pavel Pozner, Ing. Miroslav Máslo, Vrabec Aleš
Nepřítomný zastupitel: nikdo
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. Obecně závazná vyhláška – zábavná pyrotechnika
4. Schválení rozhodnutí o změně územního plánu
5. Různé
6. Usnesení
7. 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 Jana Nováková.
Ověřovatelem zápisu byl navržen Ing. Miroslav Máslo.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

2. Kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání zastupitelstva
Zastupitelé připravují dokumenty pro jednání s občany, kteří bydlí kolem silnice III/32523.
Hromadná schůzka občanů k této problematice proběhne dne 21. března 2019 od 19.00
v budově úřadu.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

3. Obecně závazná vyhláška – zábavná pyrotechnika
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s obecně závaznou vyhláškou týkající se zábavní
pyrotechniky v obci.
Hlasování:
Pro: 3

proti: 2

zdržel se: 0

4. Schválení rozhodnutí o změně územního plánu
Schvalujeme záměr rozhodnutí o pořízení nového územního plánu.

Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

5. Různé
Místostarostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením v pořadí již pátým.
Zastupitelstvo projednalo smlouvu s firmou Agrom Třebnouševes týkající se bioodpadu.

Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

6. Různé, usnesení, závěr
Starostka poděkovala všem za účast a ve 22.00 schůzi ukončila.

Zapsala: Jana Nováková
Podpis:

Ověřovatel zápisu: Ing Miroslav Máslo
Podpis:

Příloha č. 1

USNESENÍ č.01/01/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 21. února 2019

Obecní zastupitelstvo po projednání

1. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku – o používání zábavné pyrotechniky
2. Schvaluje záměr rozhodnutí o pořízení nového územního plánu
3. Schvaluje podepsání smlouvy s firmou Agrom Třebnouševes o bioodpadu

……………………………………….
starostka

……………………………………..
místostarostka

Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 21.února

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Kučerová Renáta

Nováková Jana

Pozner Pavel

Ing. Máslo Miroslav

Vrabec Aleš

Podpis

