ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

05/01/2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 21. listopadu 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/, Zdenka Vrabcová, Ing. Miroslav Máslo,
Pavel Pozner, Štěpán Pour
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. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.4/2022
4. Žádost hasičů
5. Odpad – změny pro rok 2023
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 Zdenka
Vrabcová.
Ověřovatelem zápisu byl navržen Štěpán Pour.
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.

Seznámení s rozpočtovým opatřením č.4/2022

Starostka obce přítomné zastupitele seznámila se změnami rozpočtového opatření č.4/2022,
které bylo vyvěšeno dne 20. října 2022.
Hlasování:
Pro: 5

4.

proti: 0

zdržel se: 0

Žádost hasičů

Zastupitel pan Štěpán Pour požádal o zakoupení savic a hadic k požární technice v celkové
hodnotě Kč 17.310,-. Zastupitelé s nákupem souhlasili.
Hlasování:
Pro: 5

5.

proti: 0

zdržel se: 0

Odpad – změny pro rok 2023

Starostka otevřela debatu ohledně změn, týkajících se svozu komunálního odpadu.
Zastupitelstvo se usneslo, že v roce 2023 se nebude měnit vyhláška za svoz komunálního
odpadu.
Z technických důvodů, ale dojde k omezení počtu vydaných známek na popelnici:
1 - 3 osoby s trvalým pobytem v nemovitosti = 120 l
4 - 6 osob s trvalým pobytem v nemovitosti = 240 l nebo 2x 120 l
V případě zájmu se občanům poskytnou žluté a modré pytle na třídění přímo od nemovitosti.
Zastupitelstvo dále schválilo, že v případě zájmu o známku nad rámec omezení bude vydání
známky zpoplatněno:
120 l nádoba – Kč 2.000,240 l nádoba – Kč 4.000,Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

6.

Různé, usnesení, závěr

Starostka obce informovala zastupitele ohledně změny územního plánu. Další práce na změně
územního plánu budou probíhat dle pokynů paní Vanické v prvním čtvrtletí roku 2023.

Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Starostka poděkovala všem za účast a ve 21.30 schůzi ukončila.
Zapsal: Zdenka Vrabcová
Podpis:

Ověřovatel zápisu: Štěpán Pour
Podpis:

Příloha č. 1

USNESENÍ č.05/01/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 21. listopadu 2022

Obecní zastupitelstvo po projednání

1. Schvaluje zakoupení savic a hadic pro požární techniku ve výši Kč 17.310,2. Schvaluje:

Z technických důvodů dojde k omezení počtu vydaných známek na popelnici:
1 - 3 osoby s trvalým pobytem v nemovitosti = 120 l
4 - 6 osob s trvalým pobytem v nemovitosti = 240 l nebo 2x 120 l
V případě zájmu se občanům poskytnou žluté a modré pytle na třídění přímo od
nemovitosti.
Zastupitelstvo dále schválilo, že v případě zájmu o známku nad rámec omezení bude
vydání známky zpoplatněno:
120 l nádoba – Kč 2.000,240 l nádoba – Kč 4.000,-

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

……………………………………..
místostarostka
Zdenka Vrabcová

Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 21. listopadu 2022

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Jana Nováková

Zdenka Vrabcová

Ing. Miroslav Máslo

Pavel Pozner

Štěpán Pour

Podpis

