ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

05/01/2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 17. prosince 2020 na Obecním úřadě Rašín 11

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno ve 21:30 hod. Z celkového počtu 5 zastupitelů
byly přítomny 3 osoby.
Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum činí 3
hlasy.
Přítomní zastupitelé: Renáta Kučerová /starostka/, Jana Nováková /místostarostka/,
Pavel Pozner
Nepřítomní zastupitelé: Ing. Miroslav Máslo, Vrabec Aleš
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 2021
4. Schválení rozpočtového opatření č. 3
5. Výměna oken, výběr nabídky
6. Kompletní rekonstrukce komunikace / ulička/
7. Schválení obnovených „Obecně závazných vyhlášek“
8. 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 Pavel Pozner.
Ověřovatelem zápisu byla navržena Jana Nováková.
Hlasování:
Pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

2.

Kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání obecního zastupitelstva

Poptali jsme opravu střechy na přístřešku. Stále čekáme na vyhotovení nabídky.
3.

Schválení rozpočtu obce Rašín na rok 2021

Místostarostka obce seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu obce Rašín na rok 2021, který
byl řádně vyvěšen na úřední desce od 1. prosince 2020 do 17. prosince 2020.
Hlasování:
Pro: 3
4.

proti: 0

zdržel se: 0

Schválení rozpočtového opatření č. 3

Místostarostka obce seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3/2020,
dle přílohy č. 3.
Hlasování:
Pro: 3
5.

proti: 0

zdržel se: 0

Výměna oken, výběr nabídky

Starostka seznámila zastupitele s výběrovým řízením na kompletní výměnu oken na OÚ Rašín.
Cenová nabídka od firmy PROPLAST K s r.o. - celkem s DPH 162.165,50
Cenová nabídka od firmy VEKRA

- celkem s DPH 218.176,85

Cenová nabídka od firmy OKNA.EU

- celkem s DPH 250.516,-

Cenová nabídka od firmy TTK CZ s.r.o.

- celkem s DPH 277.699,-

Zastupitelstvo vybralo firmu PROPLAST K s r.o.

Hlasování:
Pro: 3

6.

proti: 0

zdržel se: 0

Kompletní rekonstrukce komunikace / ulička/

Starostka seznámila zastupitele s vývojem kompletní rekonstrukce komunikace.
Je vyhotovena projektová dokumentace. Zatím máme dvě cenové nabídky. Po novém roce
oslovíme další firmy k vyhotovení nabídek.
Hlasování:
Pro: 3

proti: 0

zdržel se: 0

7.

Schválení obnovených „Obecně závazných vyhlášek“

Starostka seznámila zastupitele s obnovením stávajících obecně závazných vyhlášek.
Hlasování:
Pro: 3

8.

proti: 0

zdržel se: 0

Různé, usnesení, závěr

Zastupitelstvo schválilo uzavírání pracovně-právních vztahů se zastupiteli pro rok 2021.
Zastupitelé odsouhlasili Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o zařazení pozemních komunikací
do kategorie místních komunikací.
Hlasování:
Pro: 3

proti: 0

Zapsal: Pavel Pozner
Podpis:
Ověřovatel zápisu: Jana Nováková
Podpis:

zdržel se: 0

Příloha č. 1

USNESENÍ č.05/01/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 17. prosince 2020

Obecní zastupitelstvo po projednání

1.

Schvaluje rozpočet obce Rašín na rok 2021 v členění dle paragrafu, jako
vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji ve výši 1 370 375,- Kč, dle přílohy.

2.

Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 s celkovými příjmy a výdaji ve výši
1 632 875,- Kč, dle přílohy.

3.

Schvaluje obnovení Obecně závazných vyhlášek

4.

Schvaluje uzavíraní pracovně-právních vztahů se zastupiteli pro rok 2021

5.

Schvaluje Rozhodnutí veřejnou vyhláškou o zařazení pozemních komunikací
do kategorie místních komunikací.

……………………………………….
starostka

……………………………………..
místostarostka

Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 17. prosince 2020

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Podpis

Kučerová Renáta

Nováková Jana

Pozner Pavel

Ing. Máslo Miroslav
Omluven
Vrabec Aleš
Omluven

