ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

04/01/2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 20. října 2020 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. Výměna oken
4. Seznámení s 1. a 2. rozpočtovým opatřením
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 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

Poptali jsme opravu střechy na přístřešku. Čekáme na vyhotovenou nabídku.
3.

Výměna oken

Starostka seznámila zastupitele s výběrovým řízením na výměnu oken v budově obecního
úřadu.
Zastupitelstvo se dohodlo, že se poptá ještě jedna firma.
Hlasování:
Pro: 5
4.

proti: 0

zdržel se: 0

Seznámení s 1. a 2. rozpočtovým opatřením

Místostarostka obce seznámila přítomné zastupitele se změnami rozpočtového opatření
č. 1/2020 , které bylo vyvěšeno 20. května 2020 a opatření a č. 2/2020, které bylo vyvěšeno
17. září 2020.
Hlasování:
Pro: 5
5.

proti: 0

zdržel se: 0

Různé, usnesení, závěr

Starostka seznámila zastupitele s žádostí o bezúplatné převedení pozemku p.č. 580 do
vlastnictví obce Rašín. Pozemek se nachází v blízkosti požární nádrže, která zabezpečuje vodu
pro požární techniku, proto je potřeba být plně přístupný.
Zastupitelé schválili nakoupení nového sportovního vybavení pro požární sport v
celkové výši cca 300.000,-. Zároveň starosta SDH přislíbil příležitostnou pomoc obci v rámci
možností.
Starostka seznámila zastupitele s jednorázovým nenávratným příspěvkem pro obce
v roce 2020 dle zákona č.159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými
opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS Cov-2 ve výši Kč 121.250,-.
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.04/01/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 20. října 2020

Obecní zastupitelstvo po projednání

1.

Schvaluje souhlas s bezúplatným převodem pozemku p.č.580 o výměře 104m2
do vlastnictví obce Rašín.

2.

Schvaluje SDH Rašín nakoupení nového sportovního vybavení pro požární
sport v celkové výši cca 300.000,-.

……………………………………….
starostka

……………………………………..
místostarostka

Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 20.října 2020

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Kučerová Renáta

Nováková Jana

Pozner Pavel

Ing. Máslo Miroslav

Vrabec Aleš

Podpis

