ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

06/01/2017
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 21. prosince 2017 na Obecním úřadě Rašín 11
Zasedání bylo zahájeno ve 20:00 hod a skončeno v 20:45 hod. Z celkového počtu 5 zastupitelů
byly přítomny 4 osoby.
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.
Nepřítomný zastupitel: Ing. Miroslav Máslo
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. Projednání rozpočtu obce Rašín na rok 2018
4. Projednání rozpočtového výhledu obce Rašín na období 2018 - 2021
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 navržena Markéta
Kvardová.
Ověřovatelem zápisu byl navržen Aleš Vrabec.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

Schválení, popř. doplnění programu
Nebyl vznesen žádný návrh na doplnění programu zasedání. Následně bylo hlasováno o
programu zasedání.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

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

2. Kontrola plnění úkolů z předcházejícího zasedání zastupitelstva
Vzhledem k mimořádnému zasedání zastupitelstva, kde byl řešen rozpočet na rok 2018
Jsme tento bod nerozebírali.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

3. Projednání rozpočtu obce Rašín na rok 2018
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2018, který byl
vyvěšen na úřední desce od 28. 11. 2017 do 21. 12. 2017.
1/ Návrh rozpočtu byl sestaven jako vyrovnaný s celkovými příjmy ve výši 1 188 575,-Kč a
výdaji ve výši 1 188 575,-Kč.
2/ Jako závazné ukazatele rozpočtu zastupitelstvo stanoví dodržení objemu jednotlivých
paragrafů rozpočtu
- zastupitelstvo schvaluje, že přesuny mezi jednotlivými položkami uvnitř paragrafu při
jeho nepřekročení jsou v pravomoci starosty a účetní obce
- zastupitelstvo svěřuje starostovi obce provedení i rozpočtových opatření, jimiž
dochází ke změnám závazných ukazatelů, rozpočtů obce a to až do výše 250 tis. Kč
v příjmech a 250 tis. Kč ve výdajích. Tato rozpočtová opatření budou předložena na
vědomí ZO na nejbližším následujícím zasedání.
Následně byl rozpočet na rok 2018 v členění dle paragrafu schválen Obecním
zastupitelstvem.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

4. Projednání rozpočtového výhledu na období 2018 - 2021
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovým výhledem obce Rašín na
období 2018 – 2021. Po projednání byl rozpočtový výhled obce Rašín schválen Obecním
zastupitelstvem.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

5. Různé, diskuze, další
Starostka obce seznámila zastupitele s vyjádřením k žádosti o změně „Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací“ od Vodohospodářské obchodní společnosti.
Cituji: Nesouhlasíme se změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královehradeckého
kraje, spočívající v napojení obce Rašín na vodovodní síť skupinového vodovodu Boháňka
v obci Jeřice.
Voda ve skupinovém vodovodu Boháňka nevyhovuje hygienickým limitům pro pitnou vodu
v ukazateli dusičnany. U zdrojů Na bahnech byl pro ukazatel dusičnany Krajskou hygienickou
stanicí stanoven mírnější hygienický limit (výjimka), pro vrt JE-1 v Jeřicích budeme o mírnější
hygienický limit rovněž žádat.
V současné době je zpracována projektová dokumentace na přepojení skupinového vodovodu
Boháňka na skupinový vodovod Hořice. Do doby realizace této akce nemůžeme souhlasit
s připojením Rašína dle Vašeho návrhu.

Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

6. Usnesení
Usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu a je připojeno jako příloha č.1

7. Závěr
Starostka poděkovala všem za účast a ve 20:45 schůzi ukončila

V Rašíně 21. prosince 2017

Zapsal: Markéta Kvardová
Podpis:

Ověřovatel zápisu: Aleš Vrabec
Podpis:

Příloha č. 1

USNESENÍ č.06/01/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 21. prosince 2017

Obecní zastupitelstvo po projednání

1. Schvaluje rozpočet obce Rašín na rok 2018 v členění dle paragrafu jako vyrovnaný
s celkovými příjmy a výdaji ve výši 1 188 575,-Kč dle přílohy č. 2
2. Schvaluje rozpočtový výhled obce Rašín pro období 2018 – 2021 č. 3

……………………………………….
starostka

……………………………………..
místostarostka

Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 21. prosince 2017

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Podpis

Kučerová Renáta

Kučerová Markéta

Kvardová Markéta

Ing. Máslo Miroslav
omluven
Vrabec Aleš

