ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

04/01/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 8. srpna 2017 na Obecním úřadě Rašín 11
Zasedání bylo zahájeno ve 20:00 hod a skončeno v 21:20 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/, Markéta Kučerová /místostarostka/, Markéta
Kvardová, Aleš Vrabec, Ing. Miroslav Máslo
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 zastupitelstva
3. Nabídka na rekonstrukci chodníku a zvoničky
4. Nabídka na opravu pomníků na návsi a u lípy
5. Různé, diskuze a další
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 byla navržena Markéta Kvardová.
Hlasování:
Pro:5

proti: 0

zdržel se: 0
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Schválení, popř. doplnění programu
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně bylo hlasováno o programu
zasedání.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Program zasedání zastupitelstva obce byl schválen tak, jak je uvedeno shora.

2. Kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání zastupitelstva
Starostka obce seznámila ostatní členy zastupitelstva s cenovou nabídkou opravy chodníku.
Cenová nabídka dorazila pouze od jedné firmy. Nabídka na opravu kanalizačních vpustí, bohužel
nebyla dodána.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

3. Nabídka na rekonstrukci chodníku a zvoničky
Starostka obce opakovaně poptávala několik firem na rekonstrukci chodníku. Bohužel se
vrátila pouze jedna cenová nabídka a to od firmy Petr Andrejs v celkové výši 248 789,-Kč.
Zastupitelům se cena této nabídky na opravu chodníku zdála hodně vysoká.
Zastupitelé se rozhodli tuto nabídku nepřijmout, znovu poptat další firmy a odložit tuto opravu na
rok 2018.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Starostka obce seznámila zastupitele s cenovou nabídkou na opravu a nátěr zvoničky na návsi obce
Rašín od firmy Petr Vokatý v celkové výši 10.800,-Kč. Zastupitelé obce s touto nabídkou souhlasí.
Zároveň se domluvili na možnosti poptat vycídění a údržby zvonu u zvoničky.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

2

4. Nabídka na opravu pomníků na návsi a u lípy
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s cenovou nabídkou údržby kamenného sloupu
s ukřižovaným Kristem na návsi obce Rašín ve výši 5.700,-Kč. Vzhledem k nedávnému restaurování
celé památky je stav uspokojivý. Bude provedeno očištění od prachových a biologických nečistot.
Dále s restaurováním kamenného sloupu s ukřižovaným Kristem u silnice k lesu.
Cenová nabídka za restaurování činí 17.000,-Kč. Stav této památky je nejméně uspokojivý a jako
jediný neprošel renovací. Bude provedeno očištění od prachových a biologických nečistot. Budou
odstraněny krusty destruktivního charakteru, dále dojte k šetrnému odstranění nepůvodních doplňků provedených při minulé opravě. Pokud to bude stav kamenné hmoty vyžadovat, bude provedeno jeho odsolení mokrou cestou formou zábalů z papíroviny. Po vyčištění budou jednotlivé
části celkově zpevněny konsolidačním prostředkem. V etapě plastických rekonstrukcí budou jednotlivé chybějící partie kamenné modelace tmeleny umělým kamenem, který bude svoji strukturou, barevností i fyzikálními vlastnostmi odpovídat okolní kamenné modelaci v místě retuše. Bude
rovněž provedena revize spárování mezi jednotlivými kamennými bloky a nefunkční bude nahrazeno novým. Na závěr bude provedena lokální barevná retuš a celá památka bude ošetřena biocidními prostředky a hydrofobizována.
Zastupitelstvo obce s touto opravou souhlasí.
Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

5. Různé, diskuze, další
Starostka obce seznámila zastupitele se zařazením naší obce Rašín do projektu ručně malované
mapy regionu – Jičínsko. Na zadní straně této mapy budeme mít svou prezentaci + malbu zvoničky
a pomníku padlých a něco málo povídání o naší obci. V rámci této akce bude v obci umístěna venkovní mapa v dřevěném stojanu se stříškou.
Starostka obce seznámila zastupitele s rozhodnutím podvýboru poslanecké sněmovny pro heraldiku a vexilologii ze dne 3. května 2017. Naší žádosti o udělení práva užívat znak a vlajku. Tento podvýbor vyjádřil zamítavé rozhodnutí.
Zdůvodnění: V návrhu znaku nelze použít celého vyobrazení šlechtického erbu ve znaku obce a
v návrhu vlajky je nepřípustné položit celý znak na list vlajky. Bylo nám doporučeno změnit barvu
erbu na modrou a barvu větví na stříbrné.
Z tohoto důvodu jsme byli nuceni vybrat jiný návrh, aby odpovídal podmínkám pro udělení práva
užívání znaku a vlajky. Přikládáme schválený návrh na znak a vlajku obce Rašín jako přílohu č.2

Hlasování:
Pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0
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6. Usnesení
Usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu a je připojeno jako příloha č.1

7. Závěr
Starostka poděkovala všem za účast a ve 21:20 schůzi ukončila

V Rašíně 8. srpna 2017

Zapsal: Aleš Vrabec
Podpis:

Ověřovatel zápisu: Markéta Kvardová
Podpis:

Starostka: Renáta Kučerová

příloha č. 1
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USNESENÍ č.04/01/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 8. srpna 2017

Obecní zastupitelstvo po projednání

1. Schvaluje zamítavé stanovisko k cenové nabídce na opravu chodníku ve výši od firmy Petr
Andrejs v celkové výši 248 789,-Kč.
2. Schvaluje znovu poptat další firmy a odložit tuto opravu na rok 2018.
3. Schvaluje údržby kamenného sloupu s ukřižovaným Kristem na návsi obce Rašín ve výši
5.700,-Kč.
4. Schvaluje renovaci kamenného sloupu s ukřižovaným Kristem u silnice k lesu ve výši
17.000,-Kč
5. Schvaluje návrh znaku a vlajky č. 2. /Byli jsme nuceni vybrat takto, aby odpovídal podmínkám pro udělení práva užívání znaku a vlajky/.

……………………………………….

……………………………………..

starostka

místostarostka
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Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 8. srpna 2017

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Podpis

Kučerová Renáta

Kučerová Markéta

Kvardová Markéta

Ing. Máslo Miroslav

Vrabec Aleš
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