ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

01/01/2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 15. března 2018 na Obecním úřadě Rašín 11
Zasedání bylo zahájeno ve 20:00 hod a skončeno v 21:30 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: Markéta Kučerová /místostarostka/, Markéta Kvardová, Aleš Vrabec,
Ing. Miroslav Máslo.
Nepřítomný zastupitel: Renáta Kučerová
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. Seznámení s rozpočtovým opatřením 4/2017
4. Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti
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
Markéta Kvardová.
Ověřovatelem zápisu byla navržena Markéta Kvardová.
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
Místostarostka obce seznámila zastupitele o kontaktu firmy Vokatý Petr z důvodu termínu
renovace zvoničky. Zatím nebyl termín pevně určen.
Restaurování kamenného sloupu s ukřižovaným Kristem u silnice k lesu, bude dokončeno dle
počasí na jaře.
Poptávka na renovaci chodníku je zatím bez úspěchu.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

3. Seznámení s rozpočtovým opatřením 4/2017
Místostarostka obce seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením 4/2017, který
byl řádně vyvěšen na úřední desce od 27.1. 2018 do 8.3. 2018.

Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

4. Smlouva o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti
Místostarostka obce seznámila přítomné zastupitele se smlouvou na přidanou autobusovou
linku jedoucí z Hořic do Rašína ve 13 hodin. Dotace ve výši 18.158,- Kč bude žadatelem
použita k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti v rámci Královéhradeckého kraje
veřejnou linkovou dopravou.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

5. Různé, diskuze, další
a/
Místostarostka obce seznámila zastupitele s vyjádřením k žádosti o změně „Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací“ od Vodohospodářské obchodní společnosti.
V lednu 2018 přišlo nové vyjádření od Vodohospodářské obchodní společnosti:
Cituji: Souhlasíme se změnou Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královehradeckého kraje,
spočívající v napojení obce Rašín na vodovodní síť skupinového vodovodu Boháňka v obci
Jeřice, za předpokladu splnění níže uvedených požadavků.
Vodovod Rašín bude připojen na SV Boháňka až po realizaci projektu připojení skupinového
vodovodu Boháňka /Boháňka, Cerekvice, Jeřice/ na skupinový vodovod.
b/
Místostarostka obce seznámila zastupitele s vyhodnocením bezpečnostní situace
v obvodu obce Rašín za rok 2017 /nedošlo ke spáchání žádného trestného činu, došlo ke
spáchání dvou přestupků/.
c/

Heraldika

Obecní znak by měl být v brzké době na ministerstvu kultury projednán.
d/

Byly vyhotoveny Malované mapy Jičínsko, Hořicko. Podíleli jsme se jako obec také.

e/
Místostarostka obce seznámila zastupitele obce s návrhem Smlouvy o svozu odpadů
s Technickými službami Hořice.
e/
Místostarostka dále zastupitele seznámila s kontrolou hospodaření obce Rašín za rok
2017. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Z Krajského úřadu oddělení metodiky a
kontroly jsme byly upozorněny na nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn. Příslušná
výše odměny se od 1.1.2018 určí podle počtu obyvatel v obci k 1.1.2014. V případě
neuvolněného starosty, pokud jeho současná odměna neodpovídá alespoň 0,3 násobku nové
výše odměny, při nepřijetí nového usnesení, automaticky dostane neuvolněný starosta
odměnu ve výši 0,3 násobku nové výše odměny uvolněného starosty pro stejnou velikostní
kategorii obce.
Podle počtu obyvatel byla minimální odměna starostky obce Rašín vypočítána na 10.950,-Kč.
Tuto odměnu je obec povinna vyplácet, i když nám vzhledem k rozpočtu obce Rašín připadá
přehnaná. Pokud bychom tak neučinili, hrozí obci za nedodržení nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
o výši odměn pokuta od Finančního úřadu.
Toto nařízení nepodléhá schválení obecního zastupitelstva.
f/

Místostarostka obce seznámila zastupitele s koupí nového rozhlasu.

g/

Zastupitelé se dohodli na zákazu kouření v prostorech sálu a výčepu v obecním domě.

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
Místostarostka poděkovala všem za účast a ve 21:30 schůzi ukončila

V Rašíně 15. března 2018

Zapsal: Aleš Vrabec
Podpis:

Ověřovatel zápisu: Markéta Kvardová
Podpis:

Příloha č. 1

USNESENÍ č.06/01/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 15. března 2018

Obecní zastupitelstvo po projednání

1. Schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti
2. Schvaluje vypracování smlouvy s Technickými službami Hořice o svozu odpadu do
areálu sběrného dvora Hořice

……………………………………….
starostka

……………………………………..
místostarostka

Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 15. března 2018

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Kučerová Renáta

Kučerová Markéta

Kvardová Markéta

Ing. Máslo Miroslav

Vrabec Aleš

Podpis

