ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

02/01/2018
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rašín konaného
dne 5. června 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: Renáta Kučerová /starostka/, Markéta Kučerová /místostarostka/,
Markéta Kvardová, Ing. Miroslav Máslo
Nepřítomný zastupitel: Aleš Vrabec
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 1/2018
4. Zaměření obecních pozemků – obrubníky /rekonstrukce silnice III/32523/
5. Volby do zastupitelstva obce Rašín
6. Heraldika
7. GDPR – ochrana osobních údajů a dat
8. Smlouva s TS Hořice
9. Různé, diskuze a další
10. Usnesení
11. 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 Ing. Miroslav
Máslo.
Ověřovatelem zápisu byla navržena Markéta Kučerová.
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 provedení rekonstrukce zvoničky firmou Vokatý
Petr.
Restaurování kamenného sloupu s ukřižovaným Kristem u silnice k lesu dokončí M. Široký
v dohledné době.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

3. Seznámení s rozpočtovým opatřením 1/2018
Místostarostka obce seznámila přítomné zastupitele s rozpočtovým opatřením 1/2018, který
byl řádně vyvěšen na úřední desce od 12. dubna 2018 do 3. května 2018.

Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

4. Zaměření obecních pozemků – obrubníky /rekonstrukce silnice III/32523/
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele se zadáním zaměření obecních pozemků
v souvislosti s rekonstrukcí /silnice III /32523/ v roce 2019. Dále zastupitelé projednali možné
úpravy těchto pozemků (obrubníky nebo chodníky, či jiné) v závislosti na ceně těchto úprav.

Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

5. Volby do zastupitelstva obce Rašín
Starostka obce seznámila přítomné zastupitele s podmínkami a lhůtami pro podávání
kandidátek na volby do obecního zastupitelstva v říjnu 2018. Zároveň informovala zastupitele
o přípravě a následném doručení dopisu všem občanům obce k možnému zájmu kandidovat
do obecního zastupitelstva.
Starostka informovala o nutnosti schválit počet zastupitelů pro následující volební období.
Zastupitelé se shodli na ponechání stejného počtu jako doposud, čili 5. Následně OZ schválilo
všemi 4 přítomnými hlasy počet 5 zastupitelů pro následující volební období (2014 – 2018).
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

6. Heraldika
Starostka seznámila zastupitelstvo o slavnostním udělení znaku a vlajky pro obec Rašín v sále
„STÁTNÍCH AKTU POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR“, které se koná v pondělí 25.
června 2018.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

7. GDPR – ochrana osobních údajů a dat
GDPR je nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním údajů a volném
pohybu těchto údajů. Obec musí mít určeného pověřence a tím se v naší obci stává
pí. Markéta Kučerová.
Pro nás to znamená:
-

Vypracovat seznam agend
Pro každou agendu definovat povinné atributy
Provést posouzení bezpečnosti OÚ – analýza rizik
Stanovit pravidla a odpovědnosti, zavést organizační opatření
Naplánovat a zavést potřebná technická opatření

Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

8. Smlouva s TS Hořice
Starostka informovala zastupitele o podpisu smlouvy s ředitelem Technických služeb.
Občané s trvalým bydlištěm v obci Rašín mohou od července 2018 v rozumné míře vozit
nepotřebný odpad do TS Hořice.
Hlasování:
Pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

9. Různé
Starostka je seznámila s nutností aktualizace některých směrnic, protože jsou v platnosti již
mnoho let a bude je nutno znovu schválit, i když budou ve stejném znění.
Dále je seznámila s chystanou brigádou kolem budovy OU (úklid hřiště, natření herních prvků,
úpravy zeleně, přidělání turistické mapy, natření dvířek od plynu……)

10. Usnesení
Usnesení je nedílnou součástí tohoto zápisu a je připojeno jako příloha č. 1
11. Závěr
Starostka poděkovala všem za účast a ve 22:00 schůzi ukončila

V Rašíně 5. června 2018

Zapsal: Ing. Miroslav Máslo
Podpis:

Ověřovatel zápisu: Markéta Kučerová
Podpis:

Příloha č. 1

USNESENÍ č.02/01/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Rašín
konaného dne 5. června 2018

Obecní zastupitelstvo po projednání

1. Schvaluje počet 5 zastupitelů pro následující volební období (2014 – 2018).
2. Schvaluje pověřence pro ochranu osobních údajů pí Markétu Kučerovou.

Digitálně podepsal Renáta
Kučerová
DN: c=CZ, o=Obec Rašín [IČ
00578517], ou=1,
cn=Renáta Kučerová,
serialNumber=P479379
Datum: 2018.06.21 19:04:27
+02'00'
……………………………………….

Renáta
Kučerová

starostka

Digitálně podepsal Markéta
Kučerová
DN: c=CZ, o=Obec Rašín [IČ
00578517], ou=2, cn=Markéta
Kučerová,
serialNumber=P256406,
title=místostarostka
Datum: 2018.06.21 19:05:30
+02'00'
……………………………………..

Markéta
Kučerová

místostarostka

Prezenční listina
k zasedání
obecního zastupitelstva Rašín

datum: 5. června 2018

místo konání: Rašín 11

Jméno a příjmení

Podpis

Kučerová Renáta

Kučerová Markéta

Kvardová Markéta

Ing. Máslo Miroslav

Vrabec Aleš

omluven

