ZÁPIS
z 1. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Rabakov v roce 2022
konaného dne 23.3.2022 v 17:00 v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé:
Adolf Herink, Stanislava Gavláková, Martin Miclík, Jiřinka Steklá, Marek Šimon, Mgr. Petr Švorc
Nepřítomní zastupitelé (omluveni):
Ing. Štěpánka Švorcová, Jiří Živný
Počet přítomných zastupitelů se po dobu veřejného zasedání nezměnil.
Bod č. 1 - Zahájení a schválení programu zasedání
Starosta obce přivítal všechny přítomné zastupitele a veřejnost a konstatoval, že vzhledem
k přítomnosti nadpoloviční většiny všech zastupitelů je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Dále starosta přednesl následující program veřejného zasedání.
Program veřejného zasedání:
1. Zahájení a schválení programu zasedání
2. Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
3. Schválení účetní závěrky obce za rok 2021
4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1 rozpočtu pro 2022
6. Projednání a schválení zpráv finančního a kontrolního výboru za rok 2021
7. Projednání návrhu zápisu do kroniky za rok 2021
8. Informace o postupu opravy hřbitovní zdi
9. Organizační záležitosti OÚ
10. Informace o činnosti OÚ
11. Diskuse, závěr
Starosta vznesl návrh na schválení programu.
Hlasování č. 1:
Pro – 7
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program veřejného zasedání.
Bod č. 2 - Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
Starosta určil dva ověřovatele zápisu z tohoto zasedání a to paní Stanislavu Gavlákovou a pana
Martina Miclíka. Dále přečetl zápis z minulého zasedání konaného dne 29.12.2021 a ten byl
přijet bez připomínek.
Bod č. 3 – Schválení účetní závěrky obce za rok 2021
Starosta seznámil zastupitelstvo a veřejnost s výsledky účetní závěrky za rok 2021. Následně
dal starosta hlasovat o schválení účetní závěrky obce Rabakov za rok 2021.
Hlasování č. 2:
Pro – 7
proti – 0

zdržel se – 0
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Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Rabakov za rok 2021 s výsledkem
hospodaření běžného účetního období - zisk 100.806,61 Kč. Celkový zisk bude přeúčtován z
účtu 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta minulých let.
Bod č. 4 – Schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
Starosta seznámil zastupitelstvo a veřejnost s obsahem závěrečného účtu a s výsledky
přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 ze strany krajského úřadu. Následně dal starosta
hlasovat o schválení závěrečného účtu obce a vyslovení souhlasu s celoročním hospodařením
obce za rok 2021.
Hlasování č. 3:
Pro – 7
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce jehož nedílnou součástí je Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Rabakov a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2021 s výhradami a přijímá nápravné opatření ke zjištěným chybám
a nedostatkům.
Bod č. 5 – Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1 rozpočtu pro 2022
Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 1 rozpočtu pro 2022.
Zastupitelstvo tato opatření vzalo na vědomí.
Bod č. 6 – Projednání a schválení zpráv finančního a kontrolního výboru za rok 2021
Předseda kontrolního výboru pan Marek Šimon, seznámil zastupitele obce a veřejnost se
zprávou kontrolního výboru za rok 2021. S výsledky kontroly finančního výboru za rok 2021
seznámil zastupitele a veřejnost starosta v zástupu za omluveného zastupitele a předsedu
finančního výboru pana Jiřího Živného.
Bod č. 7 – Projednání návrhu zápisu do kroniky za rok 2021
Proběhla diskuze a připomínky k uveřejněnému zápisu, které byly vzaty kronikářem na vědomí.
Bod č. 8 – Informace o postupu opravy hřbitovní zdi
Starosta informoval zastupitele a veřejnost o dosavadním postupu opravy hřbitovní zdi. Dále
informoval, že živnostník vykonávající stavební práce ukončil činnost a bude nutné vybrat jiného
zhotovitele.
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Bod č. 9 – Organizační záležitosti obecního úřadu
Starosta informoval o záměru uzavřít pracovní smlouvu na DPP s panem Miroslavem Fečíkem
na údržbu veřejné zeleně a nové výsadby ovocných stromů na obecních pozemcích od Dolního
rybníka směrem k lesu.
Bod č. 10 – Informace o činnosti OÚ
Obec v sobotu 30.4.2022 uspořádá pálení čarodějnic.
Bod č. 11 – Diskuse, závěr
Ověřovatelé:

Adolf Herink

Martin Miclík

Zapsal:
Mgr. Petr Švorc, starosta
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