z^pls
z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Rabakov v roce 2019
konaného dne 25,9.2019 v 17:00 v zasedací místnosti OÚ
přitomní zastupitelé:
Stanislava Gavláková, Adolf Herink, Jiřinka Steklá, Marek Šimon,Mgr. Petr Švorc,
l ng. Štepánka Švorcová, Anton ín Živný, Jiří Živný
Nepřítomn í zastupitelé. (omluveni)
Martin Miclík

:

Počet přítomných zastupitelů se po dobu veřejného zasedání nezměnil

Bod č. 1 -Zahájení a schválení programu schůze
Starosta obce přivítal všechny přítomné zastupitele a veřejnost a konstatoval, že vzhledem
k přítomnosti nadpoloviční většiny všech zastupitelů je zastupitelstvo usnášeníschopné.Dále
starosta přednesl program veřejného zasedání včetně jedné změny a to doplnění bodu č. 3
o seznámení s rozpočtouým opatřením č.7.
Starosta vznesl návrh na schválení programu
Prooram veřejného zasedání
1. Zahájení a schválení programu schůze
2, Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 6 a 7 rozpočtu pro 2019
4. Schválení nové směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5. Projednání veřejné zakázky na zpevněný povrch točny u OÚ
6. Zrušenídobrovolného svazku obcí mikroregionu Dolnobousovska
7. Schválení smlouvy o partnerství se společnostíSdružení Český ráj, z.s.
8, Organizačnízáležitasti OÚ
9. lnformace o činnosti oú
't0. Diskuse, závér
:

Hlasování č. 1:

Pro-8

proti-0

zdrželse-0

Usnesení č. 1:

Zastu pitelstvo obce schval uje před nesený

p

rogram veřej ného zased án í

Bod č. 2 - Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
Starosta určil dva ověřovatele zápisu z tohoto zasedání a to pana Jiřího Živného a Marka
Šimona.Dále přečetl zápis z minulého zasedání konaného dne 31.7,2019 a ten byl přijet bez
připomínek.

Bod ě. 3 - §eznámení s rozpoětovým opatřením č. 6 a 7 rozpočtu pro 20í9
Starosta požádal paní účetnílng. Štěpánku Švorcovou,aby obecní zastupitelstvo seznámila
s rozpočtovým opatřením č. 6 a 7 rozpočtu pro rok 2019, Zastupitelstvo tato opatření vzalo na
vědomi.
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Bod č. 4 - Schválení nové směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem nové směrnice
malého rozsahu a dal h|asovat o schválení směrnice.
Hlasování č. 2:

Pro-8

proti-0

zdržel se

-

o

zadávání veřejných zakázek

0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje novou směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
která tímto okamžikem nabývá účinnosti,

Bod č. 5 - Projednání veřejné zakázky na zpevněný povrch točny u OÚ

Od dubna letošního roku probíhá v obci do současnosti rekonstrukce silnice, zhotovitelem
stavby je spoleěnost M - S|LN|CE a.s. se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice, lČO:

42196868. Při této příležitostibyla tato společnost ze strany obce poptána na provedení opravy
povrchu autobusové točny u budovy OU a siezdu ke hřbitovu, které jsou v majetku obce, jsou
nezpevněné a opatřené pouze štěrkovým povrchem a těsně přiléhají k rekonstruované silnici.
Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou této společnosti ze dne 3.9.2019. Oprava
původníhonezpevněného povrchu bude provedena formou zpevnění asfaltouým povrchem.
Stavební práce budou sestávat z rozšířenívýjezdu se zaříznutím a pokládkou asfaltového
betonu ACO 11 v ploše 274 m2 (z toho 260 m2 točna ? 14 m2 sjezd ke hřbitovu - dle zaměření
přiloženého k nabídce) za nabídkovou cenu 256 Kétmz, tj. celkem za 66.560,- Kč bez DPH.
Hlasování č. 3:

Pro-8

proti-0

zdže] se

-

0

Usnesení č..3:
Zastupitelstvo obce v souladu s novou směrnicí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
schvaluje nabídku společnosti M - SILNICE a.s. a ukládá starostovi, aby ýto stavební práce
písemně objednal.

Bod č. 6 - Zrušeni dobrovolného svazku obcí mikroregionu Dolnobousovska
Starosta informoval zastupitele o činnosti dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu
Dolnobousovska, kterého je obec Rabakov od roku 2001 členem. Vzhledem ke skutečnosti, že
tento svazek neplní žádnou činnost, bylo na jednání zakladatelů navrženo tento svazek zrušit.
V souladu se stanovami svazku je akt zrušení nutné schválit zastupiteli jednotlivých
zakladatelských obcí. Starosta dává hlasovat o zrušenídobrovolného svazku obcí.
Hlasování č,4:

Pro-8

proti-0

zdržel se

-

0

Usnesení č.4:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušenídobrovoIného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu
Dotnobousovska, lČ 70977381, e sídlem tvlěstský úřad Dolní Bousov, nám. T. G, Masaryka 1,
294 04 Dolní Bousov, jehož je obec Rabakov členem, s likvidací.
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Bod č. 7 - Schválení smlouvy o partnerství se společnostíSdruženíěeský raj, z.s.

Starosta informoval zastupitele o žádosti společnosti SdruženíČeský ráj, z.s. o sepsání
smlouvy o partnerství, jejímžpředmětem je p_okračování aktivní spolupráce smluvních stran při
rozvoji cestovního ruchu v turistické oblasti Ceský ráj, do které spadá katastrální územíobce
Rabakov.

Hlasování ě.

Pro-8

5:

proti-0

zdržel se

-

0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje pokračováníaktivní spolupráce smluvních stran při rozvoji
cestovního ruchu v turistické oblasti Českýrai, do kterého obec Rabakov spadá. A ukládá
starostovi uzavřít smlouvu o partnerství se spotečnostíSdružení Českýraj, z.s.

Bod č. 8 - Organizačnízáležitosti obecního úřadu
Starosta přednesl

obce:

a případně dal hlasovat o následujících bodech organizačníchzáležitostí

1) Nový řád ohlašovny požáru

Starosta seznámil zastupitelsfuo s nouým řádem ohlašovny požáru a dal hlasovat o jeho
schválení.
Hlasování č. 6:

Pro-8

proti-0

zdržel se

-

0

Usnesení č. 6:

ZastupiteIstvo obce schvaluje novtý řád ohlašovny požáru.
2) Dílčípřezkoumání hospodaření obce
Starosta seznámil zastupitelstvo s qýsledky díIčíhopřezkoumání hospodaření obce za první
pololetí roku 2019 ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru interního auditu
a kontroly, které proběhlo dne 4.9.2019.

Bod č. 9 - lnformace o činnosti OÚ

1.

2,
3,
4.

Starosta informoval veřejnost o postupu prací v rámci rekonstrukce silnice, konkrétně
o způsobech a termínech dokončenívšech činnostía odstranění nedodělků a vad
na díle.

Starosta informoval veřejnost

v termínu od 4 do 7.10.2019.

o

přistavení kontejneru

na

velkoobjemový odpad

Starosta informoval veřejnost o chystaném kurzu první pomoci uspořádaném ve
spolupráci s ČČXv termínu 3,1 1 .2019.
Starosta seznámil veřejnost s pozvánkou na cyklus přednášek a besed na téma lidové
umění Českéhorďle a severouýchodních Čech, které budou probíhat odzáři do května
příštíhoroku ve Šrámkově domě v Sobotce. Pozvánka, program a termíny přednášek

jsou uvedeny na webových stránkách obce,
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Bod č. 10

- Diskuse, závěr

ověřovatelé:
Marek Šimon
Jiří Živný

(--

Zapsal:
lvlgr
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