ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

02/01/2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 3. května 2022 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: Jana Nováková /starostka/, Ing. Miroslav Máslo /místostarosta/, Renáta
Kučerová, Pavel Pozner, 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. Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období 2022-2026
4. Oprava dlažby - předsálí
5. Sraz rodáků
6. Realizace umístění sloupku na účelové komunikaci k lesu
7. Oprava kanalizace pod komunikací
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 Pavel Pozner.
Ověřovatelem zápisu byl navržena Renáta Kučerová.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

2.

Kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že úkoly z předcházejícího zastupitelstva byly naplněny.

3.

Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období 2022-2026

Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s podmínkami a lhůtami pro podávání
kandidátek pro volby do obecního zastupitelstva v září 2022.
Starostka informovala o nutnosti schválit počet zastupitelů pro následující volební období.
Zastupitelé se shodli na ponechání stejného počtu jako doposud, tedy 5.
Následně OZ schválilo počet členů zastupitelstva obce Rašín pro následující volební období
2022-2026
Hlasování:
Pro: 5

4.

proti: 0

zdržel se: 0

Oprava dlažby - předsálí

Starostka předložila nabídku firmy p. Petra Andrejse na opravu dlažby v předsálí.
Zastupitelstvo schválilo opravu v ceně do výše 1.600,- Kč/m2.
Hlasování:
Pro: 5

5.

proti: 0

zdržel se: 0

Sraz rodáků

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s probíhajícími přípravami akce „Sraz rodáků a přátel
obce Rašín“. Zastupitelé souhlasili s připraveným programem a požádali starostku obce o
domluvení připravovaného občerstvení s panem Malým z Nového Bydžova.
Hlasování:
Pro: 5

6.

proti: 0

zdržel se: 0

Realizace umístění sloupku na účelové komunikaci k lesu

Starostka obce seznámila zastupitele s probíhající komunikací mezi Policií ČR a námi
osloveným p. Martinem Tomsou, který tuto věc za nás vyřizuje. V současné chvíli nemáme
písemné vyjádření od Policie ČR zda můžeme danou věc zrealizovat.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

7.

Oprava kanalizace pod komunikací

Starostka obce seznámila zastupitele s výsledkem jednání s p. Danysem, kterého oslovila
ohledně opravy kanalizace pod komunikací, které vycházejí ze zpracovaného monitoringu
kanalizace od firmy Ekolservis, Nová Paka. Pan Danys zpracuje cenovou nabídku, kterou
projednáme na zastupitelstvu.
Hlasování:
Pro: 5

8.

proti: 0

zdržel se: 0

Různé, usnesení, závěr

Obec Cerekvice nad Bystřicí nás oslovila ohledně daru při pořádání okrskové soutěže
v požárním sportu, která se bude konat dne 14.května 2022.
Zastupitelé schválili poskytnutí daru ve výši Kč 1.000,Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Starostka poděkovala všem za účast a ve 21.30 schůzi ukončila.
Zapsal: Pavel Pozner
Podpis:

Ověřovatel zápisu: Renáta Kučerová
Podpis:

Příloha č. 1

USNESENÍ č.02/01/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 3. května 2022

Obecní zastupitelstvo po projednání

1. Schvaluje počet zastupitelů pro následující volební období 2022-2026 v počtu členů 5
2. Schvaluje opravu dlažby v předsálí provedenou firmou p. Andrejsem ve výši do 1.600,Kč/m2
3. Schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,- Kč obci Cerekvice nad Bystřicí při
pořádání okrskové soutěže v požárním sportu.

……………………………………….
starostka
Jana Nováková

……………………………………..
místostarosta
Ing. Miroslav Máslo

Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 3. května 2022

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Nováková Jana

Ing. Máslo Miroslav

Pozner Pavel

Kučerová Renáta

Vrabec Aleš

Podpis

