ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

01/01/2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 17. března 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: 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. Posílení vodojemu v katastru Třebovětice pro připojené obce – projednat realizaci
4. Schválení smlouvy s KHK o poskytnutí dotace /autobus/
5. Sraz rodáků
6. Různé
7. Usnesení
8. 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

Schválení programu jednání
Na úvod projednání tohoto bodu starostka obce oznámila, že ke dni konání zastupitelstva
předkládá rezignaci na funkci starosty.
Na základě této skutečnosti navrhla místostarostka obce zařadit do jednání zastupitelstva
mimořádný bod programu – Rezignace starostky a volba nového starosty a místostarosty.
Hlasování:
Pro: 5
2.

proti: 0

zdržel se: 0

Kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání obecního zastupitelstva

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

3.

Posílení vodojemu v katastru Třebovětice pro připojené obce – projednat realizaci

Na základě zaslaného zápisu z jednání obcí a vodárenské společnosti Jičín o posílení
vodojemu v katastru Třebovětice, které se konalo 9.3.2022 jednalo zastupitelstvo o souhlasu
s realizací spojenou se spolufinancováním stavby. Z jednání vyplývá požadavek na budoucí
spoluúčast na nákladech zvětšení vodojemu VDJ Cerekvice ve výši cca 2.323 tis.Kč pro obec
Rašín. Zastupitelstvo se shodlo, že informace o detailech této stavby jsou nedostatečné a je
potřeba vyvolat další jednání k bližšímu upřesnění na základě, kterého se zastupitelstvo
rozhodne.
Hlasování:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

4.

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 ve výši 20.074,Kč. (udržení jedné linky nad rámec jízdního řádu)

Hlasování:
Pro: 5

5.

proti: 0

zdržel se: 0

Sraz rodáků

Starostka obce seznámila zastupitelstvo s návrhem programu akce „Rodáci a přátelé obce
Rašín“. Zastupitelé se shodli na předběžném termínu 11.6.2022.

6.

Rezignace starostky a volba nového starosty

Starostka obce předložila zastupitelům rezignaci na funkci starostky obce s tím, že
zastupitelkou obce zůstává. Rezignaci zdůvodnila osobními důvody.
Zastupitelstvo obce tuto rezignaci vzalo na vědomí.
Následně zastupitel Ing. Máslo navrhl k volbě nové starostky paní Janu Novákovou a nechal
hlasovat.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Novou starostkou byla zvolena paní Jana Nováková
Nová starostka paní Nováková poděkovala za důvěru a navrhla na funkci místostarosty zvolit
pana Ing. Másla a nechala hlasovat
Hlasování:
Pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
Novým místostarostou byl zvolen pan Miroslav Máslo
Po provedení voleb nové starostky a nového místostarosty bylo navrženo schválení jejich
odměn ve stejné výši jako byla doposud, čili:
Starosta:
12.888,-Kč
Místostarosta 3.500,-Kč
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Zastupitelé následně poděkovali odstupující starostce za dosavadní činnost.

7.

Různé, usnesení, závěr

Zastupitelstvo schválilo uzavření pracovně-právního vztahu se zastupitelem
Alešem Vrabcem a starostkou Janou Novákovou.

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.01/01/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 17. března 2022

Obecní zastupitelstvo po projednání

Schvaluje:
1. Ověřovatelem zápisu paní Janu Novákovou a Pavla Poznera, zapisovatelem pana

Vrabce Aleše.
2. Program jednání včetně jeho změny v bodu rezignace starostky a volba nového
starosty.
3. Smlouvu s KHK o poskytnutí dotace /autobus/ ve výši 20.074,-Kč
4. Volbu nové starostky a nového místostarosty v souladu s § 84 odst.1. m)
zákona o obcích
a) starostkou obce paní Jana Nováková
b) místostarostou obce pan Ing. Miroslav Máslo
5. Odměny starostky a místostarosty
6. Uzavření pracovněprávního vztahu se zastupiteli obce
Bere na vědomí:
1. Rezignaci starostky paní Renáty Kučerové na funkci starostky obce.
Ukládá:
1. Starostce a místostarostovi zajistit organizaci srazu rodáků v termínu 11.6.2022
2. Zajistit detailnější informace o projektu Posílení vodojemu v katastru Třebovětice pro

případné připojení obce Rašín na veřejný vodovod.

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

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

Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 17. března 2022

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Kučerová Renáta

Nováková Jana

Pozner Pavel

Ing. Máslo Miroslav

Vrabec Aleš

Podpis

