ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

02/01/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného dne 23. května 2017 na
Obecním úřadě Rašín 11
Zasedání bylo zahájeno ve 20:00 hod a skončeno v 21:40 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/, Markéta Kučerová /místostarostka/, Markéta
Kvardová, Ing. Miroslav Máslo, Aleš Vrabec
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. Další vývoj přípravy realizace vodovodu v obci
4. Různé, diskuze, další
5. Usnesení
6. 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 Ing. Miroslav Máslo.
Ověřovatelem zápisu byla navržena Markéta Kučerová.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0
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Schválení, popř. doplnění programu
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně bylo hlasováno o programu
zasedání.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.

2. Kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání zastupitelstva
Starostka obce seznámila ostatní členy zastupitelstva s vývojem opravy chodníku a zároveň
s opravou kanalizačních vpustí, čekáme na cenovou nabídku od firem.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

3. Další vývoj přípravy realizace vodovodu v obci
Starostka obce informovala zastupitele o dalším jednání na KÚ odbor životního prostředí v Hradci
Králové. Čekáme na vypracování studie, kterou poté předáme na odbor životního prostředí do HK.
Tato studie bude jimi zpracována a předána dále na ministerstvo ŽP ke schválení. Následně budeme moci zažádat o dotaci na zpracování projektové dokumentace.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

4. Různé, diskuze, další
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č 1/2017 a se změnami ve způsobu
zveřejňování rozpočtu a závěrečného účtu obce Rašín.
Zastupitelstvo obce se dohodlo na renovaci „zvoničky“. Oslovili jsme firmu a čekáme na cenovou
nabídku.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí peněžitý dar pro hasičské závody konané na Skále dne 13.
května 2017.
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s kontrolou hospodaření obce Rašín za rok 2016. Nebyly
zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Dále starostka seznámila zastupitelstvo s nadací, která cvičí asistenční psi pro děti a dospělé s různými druhy postižení. Klienti jsou často děti na vozíku, kterým pes pomáhá. Pro tuto nadaci ženy a
děti z naší obce ušily řadu krásných ponožkových pejsků, které se pošlou nadaci. Nadace pejsky
prodá a vytěžené finance použije pro výcvik asistenčních psů.
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Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

5. Usnesení
Usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu a je připojeno jako příloha č.1

6. Závěr
Starostka poděkovala všem za účast a ve 21:40 schůzi ukončila

V Rašíně 23. května 2017

Zapsal: Ing. Miroslav Máslo
Podpis:

Ověřovatel zápisu: Markéta Kučerová
Podpis:

Starostka: Renáta Kučerová
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příloha č. 1

USNESENÍ č.02/01/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 23. května 2017

Obecní zastupitelstvo po projednání

1. Schvaluje další kroky a jednání spojené se zadáním připojení k vodovodnímu řádu
2. Schvaluje záměr rekonstrukce chodníku a vpustí. Pověřuje starostku o výběru nabídky
3. Schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2017

……………………………………….

……………………………………..

starostka

místostarostka
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Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 23. května 2017

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Podpis

Kučerová Renáta

Kučerová Markéta

Kvardová Markéta

Ing. Máslo Miroslav

Vrabec Aleš
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