zAPIs
z 2. veřďlného zasedání obecního zastupitelstva obce Rabakov v roce 2019
konaného dne 15.5.2019 v 17:00 v zasedací místnosti OÚ
přítomnízastupitelé:
§tanislava Gavláková, Adolf Herink, Martin Miclík, Jiřinka Steklá, Mgr, Petr Švorc, Ing, Štěpánka
Švorcová, Antonín Živný, Jiří Živný
Nepříto5nn í zastupitelé (omluveni):
íMarek simon

Počet přítomných zastupitelů se po dobu veřejného zasedání nezměnil.

Bod č. 1 -Zaháiení a schválení programu schůze
Starosta obce přivítal všechny přítomné zastupitele a veřejnost a konstatoval, že rzhledem
k přítomnosti nadpoloviční většiny všech zastupitelů je zastupitelstvo usnášeníschopné,Dále
starosta přednesl program veřejného zasedání a vznesl návrh na jeho schválení,
proqram veřej ného zased á n í:
1. Zahájení a schválení programu schůze
Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
3. Schválení závěrečného účtuobce za rok2018
Schválení účetnízávěrky za rok 2018
5. Seznámenís rozpočtovým opatřením č.2 a 3 rozpočtu pro 2019
lnformace o rekonstrukci silnice v našíobci
7. Schválení programu průzkumu podzemních vod
lnformace o jarním svozu velkoobjemového odpadu
9. Organizační záležitosti OÚ
10. lnformace o činnosti OÚ
11. Diskuse, závěr

2.
4.
6.
8.

Hlasování č, 1:

Pro-9

proti*0

zdňel se - 0

Usnesení č. 1

Zastu pitelstvo obce schvaluje přednesený program veřejného zasedán í

Bod ě. 2 - Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
Starosta určil dva ověřovatele zápisu z tohoto zasedání a to paní Stanislavu Gavlákovou a pana
Adolfa Herinka. Dále přečetl zápis z minulého zasedání konaného dne 27.3.2019 a ten byl přijet
bez připomínek.

t

Bod č. 3 - Schválení ávěrečného účtuobce zarok2018
Starosta seznámil zastupitelstvo a veřejnost s obsahem závěrečného účtua s uýsledky
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze strany krajského úřadu. Následně dal starosta
hlasovat o schválení závěrečného účtuobce a r4yslovení souhlasu s celoročním hospodařením
obce za rok2a18.
Hlasováníč. 2

Pro-9

proti-0

zdňelse-0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účetobce
hospodařením obce za rok2018 s výhradami.

a

vyslovuje souhlas

s

ceIoročním

Bod č. 4 - Schválení účetnízávěrky za rok 20í8

Starosta požádal paní účetnílng. ŠtepanruŠvorcovou, aby seznámila zastupitelstvo

a veřejnost s výsledky účetníuzávěrky za rok 2a18. Následně dal stiarosta hlasovat o schválení
účetníuzávěrku obce Rabakov za rok2018.
Hlasování č. 3:

Pro-9

proti-0

zdžel se - 0

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetníuzávěrku obce Rabakov za rok 2018 s uýsledkem
hospodaření běžnéhoúčetníhoobdobí - zisk 377.131,82 Kč. Celkový zisk bude přeúčtován z účtu
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet432 Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let.

Bod č. 5 - Seznámenís rozpočtoqým opatřením é.2a 3 rozpočtu pro 2019
Starosta požádal paní účetnílng. Štěpantu Švorcovou,aby obecní zastupitelsfuo seznámila
s rozpočtorným opatřením č. 2 a 3 rozpočtu pro rok 2019. Zastupitelsfuo tato opatření vzalo na
vědomí,

Bod č. 6 - lnformace o rekonstrukci silnice v našíobci
Starosta přednesl zastupitelstvu a veřejnosti informace o pokračovánírekonstrukce silnice v obci
Rabakov.

Bod č. 7 - §chválení programu průzkumu podzemních vod

Starosta seznámil zastupitelstvo a veřejnost s nabídkami tří společnostína provedení
chemických a mikrobiologických analýz vzorků podzemních vod, které starosta odebere
zjednotlirných domovních zdrojů podzemních vod a odveze do odsouhlasených analytických
laboratoří, které byly vybrány na základě nejuýhodnějších cenouých podmínek a kvality
nabízených služeb.
Chemické analýzy v rozsahu základního fyzikálního a chemického rozboru podzemních vod
budou zadány společnosti EKORA s.r.o. za nejnižšínabídnutou cenu 665,00 Kčlks bez DPH,

z

Mikrobiologické analýzy budu zadány Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T.G. Masaryka
v.v.i. sídlícímuv Praze 6 v Podbabské ulici, za cenu 1160,00 Kčlks bez DPH, která nabídla
nejkvalitnější laboratorn í služby.
O termínu odběru vzorku bude starosta přihlášené zájemce o monitoring podzemních vod
informovat v dostatečnémčasovémpředstihu.
O monitoring podzemních vod projevilizájem i obyvatelé, kteří nejsou trvale přihlášeni k trvalému
pobytu v obci Rabakov. Těmto zájemcům bude proveden zdarma odběr vzorku podzemnívody
na základě písemného souhlasu s odběrem a s uhrazením stanovené Geny za laboratorní
analýzy (zákl. chem. aNz. rozbor, mikrobiologický rozbor) před předáním výsledkového protokolu
za celkovou cenu 1.825,00 Kč bez DPH.
Dále budou v rámci indikativního průzkumu u vybraných tří zdrojů podzemních vod v obci
provedeny z odebraných vzorků analýzy na obsah pesticidních látek za cenu 4050,00 Kčiks bez
DPH. Analýzy budou zadány spol. EKORA s.r.o.
Následně dal starosta hlasovat o provedení monitoringu podzemních vod 7a uvedených
podmínek.
HIasování č. 4:

Pro-9

proti-0

zdržel se

-

0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo schvaluje provedení monitoringu podzemních vod pro přihlášené zájemce z řad
obyvatel Rabakova trvale přihlášených k pobytu, konkrétně chemické analýzy jednotlivých vzorků
za cenu 665,00 Kč/ks bez DPH u společnosti EKORA s.r.o., dále mikrobiologické analýzy vzorků
za cenu 1160,00 Kč/ks bez DPH vlaboratoři Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.
[\4asaryka v.v.i. a 3 ks analýz pesticidních látek za cenu 4050,00 Kč/ks bez DPH u společnosti

EKORA s.r,o.

Bod č. 8 - Informace

o jarním svozu velkoobjemového odpadu

Starosta informoval veřejnost o termínu přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad a to ve
dnech 14 až 17.6.2019.

Bod č. 9 - Organizačnízáležitosti obecního úřadu
Starosta přednesl a případně dal hlasovat o následujících bodech organizačních záležitostíobce

1| Revokace usnesení é.7 zjednání zastupitelstva ze dne 21.11.2a18
Starosta dal hlasovat o změně usnesení č. 7 z veřejného jednání zastupitelstva ze dne
21.11.201B, kde zastupitelstvo odsouhlasilo v souladu s § 't02 písmena a) zákona o obcích
č. 128l20OO Sb. kompetenci starosty obce k provádění rozpočtových opatření do výše
200.000,00 Kč. Nově bude usnesení upřesněno tak, že starosta bude mít kompetenci
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 200.000,00 Kč za měsíc v součtu
všech paragrafů a poslední rozpočtovéopatření v roce pak v neomezené výši.
Hlasování č. 5:

Pro-9 proti-0

zdržel se

-

0

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje starostovi kompetenci v souladu s § 102 písmena a) zákona
o obcích č. 128l2OO0 Sb. k prováděníjednotlivých rozpočtor4ých opatření do výše 200.000,00
3

Kč za měsíc v součtu všech paragrafů
v neomezené uýši.
Bod č. 10

- lnformace

a

poslední rozpočtovéopatření v roce pak

o činnosti OÚ

1) Starosta informoval veřejnost o konání voleb do evropského parlamentu, které proběhnou

ve dnech 24. a 25. 5.2019. V obci Rabakov bude jako vždy pouze jeden volební okrsek,
volební místnost se bude nacházet v prostorách obecního úřadu.
2) Starosta informoval o uzavření smlouvy a poskytnutí daru ve rnýši 500,00 Kč společnosti
Babybox pro odloženíděti- STATIM, z.s.
3) Ve věci žádosti o souhlas se stavebními záméry žadatelůmanželůGujdorných bude obec
zastupována advokátkou Mgr. Lenkou Jindrovou. Souhlas obce s projektovanou účelovou
komunikací bude ze strany obce podmíněn smlouvou, ve které se investor zaváže
vybudovat stavbu na vlastní náklady, včetně její následné údžby,přičemžobec tuto
komunikaci nepřevezme do svého majetku.
4) Ve věci žádosti o souh|as s umístěním stavby RD žadatele pana Vojtěcha Janků sepsal
starosta souhlas zastupitelstva v souladu s usnesením č. 2 z veřejného jednání obecního
zastupitelstva ze dne 27.3.2019.
5) Starosta informoval o proběhlém úklidu obce v rámci celostátní dobrovolné akce Uklid'me
svět, uklid'me Česko. Organizaci akce zajistil OU, přišlo 16 dobrovolníků, sesbíralo se
celkem 8 pytlů odpadu, ktený by! vytříděn. Dobrovolníkůmbylo po úklidu nabídnuto
občerstvenía byly razdány diplomy. Záznam o celé akci je prezentován na webových
stránkách obce.
6) Starosta informoval o chystané rekonstrukci silnice v úseku Dolní Rokytňany - Libáň.
7) Večer 30. dubna proběhla obnovená tradice pálení čarodejnic. Přišlo téměř padesát
obyvatel a přáte! obce Rabakov. OÚ zajistil hranici, posezení a občerstvenía děkuje všem,
kteří přispěli k zdárnému průběhu akce, včetně kronikáře, ktený v proslovu seznámil
účastníkyo vzniku tradice pálení čarodejnic a její historií v obci Rabakov.

Bod č. 14

- Diskuse, závěr

ověřovatelé
stanislava Gavláková
Adolf Herink

n

Zapsal
Mgr. Petr Švorc
starosta

4

