ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

01/01/2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 18. března 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 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 obecního zastupitelstva
3. Schválení strategického plánu 2021-2030
4. Schválení smlouvy s KHK o poskytnutí dotace /autobus/
5. Kompletní rekonstrukce komunikace – ULIČKA
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením 1/2021
7. Schválení rozpočtového opatření č.2/2021
8. Různé
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 navržen Aleš Vrabec.
Ověřovatelem zápisu byl navržena Jana Nováková.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

2.

Kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání obecního zastupitelstva
Starostka obce seznámila zastupitele s urgencí poptávky na opravu přístřešku.

Hlasování:
Pro: 5

3.

proti: 0

zdržel se: 0

Schválení strategického plánu 2021-2030

Strategický plán se stává nezbytným dokumentem a podkladem pro přípravu dotací a
to pro obce všech velikostí. Představuje společně u územním plánem a s rozpočtovým
výhledem základní koncepční dokument obce.
Hlasování:
Pro: 5

4.

proti: 0

zdržel se: 0

Schválení smlouvy s KHK o poskytnutí dotace /autobus/

Starostka předložila ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rašín
na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, uzavřenou s KHK.
Hlasování:
Pro: 5

5.

proti: 0

zdržel se: 0

Kompletní rekonstrukce komunikace – ULIČKA

Starostka obce seznámila přítomné s výběrovým řízením na vypracování projektové
dokumentace a realizaci stavby. Zastupitelstvo obce mělo výhrady k vypracované projektové
dokumentaci. Požádalo o sjednání schůzky s projektantem k vysvětlení stávající projektové
dokumentaci.
Hlasování:
Pro: 5

6.

proti: 0

zdržel se: 0

Seznámení rozpočtového opatření č.1/2021

Místostarostka obce seznámila přítomné zastupitele se změnami v rozpočtovém
opatření č.01/2021, které bylo vyvěšeno 15. března 2021.

Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

7.

Schválení rozpočtového opatření č.2/2021

Místostarostka obce seznámila přítomné zastupitele se změnami v rozpočtovém
opatření č.02/2021, dle přílohy č. 3
Hlasování:
Pro: 5
8.

proti: 0

zdržel se: 0

Různé, usnesení, závěr

Dle provedené revize komínu, je potřeba opravit komínové těleso v půdním prostoru
– před uvedením do provozu.
Z důvodu nadměrného vývozu roští a různého na „čarodějnice“ od cizích neznámých
lidí se zastupitelstvo usneslo na radikálním řešení. Místo bude sloužit pouze pro občany obce
Rašín.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Starostka poděkovala všem za účast a ve 21.30 schůzi ukončila.

Zapsal: Aleš Vrabec
Podpis:

Ověřovatel zápisu: Jana Nováková
Podpis:

Příloha č. 1

USNESENÍ č.01/01/2021
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 18. března 2021

Obecní zastupitelstvo po projednání

1.

Schvaluje strategický plán na rok 2021-2030.

2.

Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Rašín na zajištění

dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou, uzavřenou s KHK.
3.

Schvaluje změny v rozpočtovém opatření č.02/2021 s celkovými příjmy a

výdaji ve výši 1 378 300,-Kč, dle přílohy.

……………………………………….
starostka

……………………………………..
místostarostka

Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 18. března 2021

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Kučerová Renáta

Nováková Jana

Pozner Pavel

Ing. Máslo Miroslav

Vrabec Aleš

Podpis

