ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

04/01/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 15. prosince 2021 na Obecním úřadě Rašín 11

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 21:30 hod. Z celkového počtu 5
zastupitelů bylo přítomno5 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 obecního zastupitelstva
3. Schválení rozpočtu obce Rašín na rok 2022
4. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu obce Rašín
5. Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.6,7,8/2021
7. Projekt sázení stromů – obslužná trasa k lesu
8. Schválení rozpočtového opatření č. 9/2021
9. Různé, usnesení, 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 navržen Miroslav
Máslo.
Ověřovatelem zápisu byl navržena Jana Nováková.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

2.

Kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání obecního zastupitelstva

Vzhledem k mimořádnému zasedání zastupitelstva, kde byl řešen rozpočet na rok 2022, jsme
tento bod nerozebírali.
Hlasování:
Pro: 5
3.

proti: 0

zdržel se: 0

Schválení rozpočtu obce Rašín na rok 2022

Místostarostka obce seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu obce Rašín na rok 2022, který
byl řádně vyvěšen na úřední desce od 29. listopadu 2021 do 15. prosince 2021. Návrh
rozpočtu byl sestaven jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši Kč 1 500 250,- a výdaji ve
výši Kč 1 500 250,-. Oproti návrhu rozpočtu byl navýšen paragraf 3745 o částku Kč 250 000,-,
zároveň byl ponížen paragraf 6171 o částku Kč 250 000,- .
Hlasování:
Pro: 5
4.

proti: 0

zdržel se: 0

Schválení střednědobého rozpočtového výhledu obce Rašín

Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovým výhledem obce Rašín na
období 2022-2025.
Po projednání byl rozpočtový výhled obce Rašín schválen.
Hlasování:
Pro: 5
5.

proti: 0

zdržel se: 0

Schválení obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství

Obecní zastupitelstvo projednalo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
Hlasování:
Pro: 5
6.

proti: 0

zdržel se: 0

Seznámení s rozpočtovým opatřením č.6,7,8/2021

Místostarostka obce seznámila přítomné zastupitele se změnami rozpočtového opatření
č.6/2021, které bylo vyvěšeno dne 12.10.2021, dále s rozpočtovým opatřením č. 7/2021,
které bylo vyvěšeno dne 26.10.2021 a s rozpočtovým opatřením č. 8/2021, které bylo
vyvěšeno dne 16.11.2021.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

7.

Projekt sázení stromů – obslužná trasa

Starostka informovala zastupitele o projektu sázení stromů kolem obslužné trasy k lesu. Na
základě dvou nabídek byla k realizaci vybrána firma Centrum zahrad, Smiřice ve výši
Kč 458 173,-.
Hlasování:
Pro: 4

8.

proti: 1

zdržel se: 0

Schválení rozpočtového opatření č.9/2021

Místostarostka obce seznámila přítomné zastupitele se změnami v rozpočtovém opatření
č. 9/2021 dle přílohy č. 4.
Hlasování:
Pro: 4

9.

proti: 1

zdržel se: 0

Různé, usnesení, závěr

Starostka obce informovala zastupitele o vyhotovení návrhu na umístění sloupku na účelové
komunikaci k lesu. Zastupitelé se dohodli, že návrh postoupí na dopravní inspektorát Policie
ČR pro doporučení dopravního značení dle zákona.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelé schválili nakoupení nových úzkých sportovních hadic pro požární sport ve výši Kč
25.000,Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Starostka poděkovala všem za účast a ve 22.00 schůzi ukončila.
Zapsal: Ing. Miroslav Máslo
Podpis:
Ověřovatel zápisu: Jana Nováková
Podpis:

Příloha č. 1

USNESENÍ č.04/01/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 15. prosince 2021

Obecní zastupitelstvo po projednání

1.

Schvaluje rozpočet obce Rašín na rok 2022 v členění dle paragrafu jako
vyrovnaný, dle přílohy č. 2

2.

Schvaluje střednědobý rozpočtový výhled obce Rašín pro období 2022-2025,
dle přílohy č. 3

3.

Schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství

4.

Schvaluje vysázení stromů kolem obslužné trasy k lesu v celkové výši

Kč 458 173,5.

Schvaluje změny v rozpočtovém opatření č. 9/2021 s celkovými příjmy a
výdaji ve výši Kč 2 026 300,-, dle přílohy č. 4

6.

Schvaluje zakoupení nových úzkých sportovních hadic pro SDH Rašín ve výši
Kč 25 000,-.

……………………………………….
starostka

……………………………………..
místostarostka

Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum:15. prosince 2021

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Kučerová Renáta

Nováková Jana

Pozner Pavel

Ing. Máslo Miroslav

Vrabec Aleš

Podpis

