z^Pls
z 3. veřejného zasedání obecního zastupiteIstva obce Rabakov v roce 2019
konaného dne 31 ,7 ,2019 v 17:00 v zasedací místnosti OU
přítomnízastupitelé
Martin Miclík, Jiřinka Steklá, Marek Šimon,tVlgr. Petr Švorc, lng. Štěpanka Švorcová,
Antonín Živný
Nepřítomnízastupitelé (omluveni):
Stanislava Gavláková, Adolf Herink, Jiři Živný
Počet přítomných zastupitelů se po dobu veřejného zasedání nezměnil

Bod č. 1 -Zahdiení a schválení programu schůze
Starosta obce přivítal všechny přítomné zastupitele a veřejnost a konstatoval, že vzhledem
k přítomnosti nadpoloviění většiny všech zastupitelů je zastupitelstvo usnášeníschopné.Dále
starosta přednesl program veřejného zasedání a vznesl návrh na jeho schválení.
prooram veřeiného zasedání
1. Zahájení a schválení programu schůze
2. Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.4 a 5 rozpočtu pro 2019
4. posouzení dotace na letní vlak
5. Organizačnízáležitosti OÚ
6. lnformace o činnosti oú
7. Diskuse, závér
Hlasování č, 1.

Pro-6

proti

-0

zdrželse-0

Usnesení č. 1:

Zastu pitelstvo obce schvaluje před nesený prog ram veřej ného zasedá

n

í

Bod č. 2 - Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
Starosta určil dva ověřovatele zápisu z tohoto zasedání a to pana Martina Miclíka a paní lng.
ŠtepanXu Švorcovou.Dále přečetl zápis z minulého zasedání konaného dne 15.5,2019 a ten
byl přijet bez připomínek.

Bod č. 3 - Seznámení s rozpočtovým opatřením é.4 a 5 rozpočtu pro 20í9
Starosta požádal paní účetnílng, ŠtěpanruŠvorcovou,aby obecní zastupitelstvo seznámila
s rozpočtovým opatřením č. 4 a 5 rozpočtu pro rok 2019. Zastupitelstvo tato opatření vzalo na
vědomí,

1,

Bod č. 4 - Posouzení dotace na letní vlak
Starosta obce seznámil zastupitelstvo i veřejnost s žádostí obce Dětenice k uzavření smlouvy
o poskytnutí neinvestičnídotace z rozpočtu obce Rabakov na provoz letního vlaku v roce 2019,
tedy na stejný účeljakojiž mnohokrát v minulých letech. Doba projektu, v nížmá být dosaženo
účelu:1.8.2019 - 30,11.2019. Požadovaná částka dotace na neinvestiční výdaje činí2.000,Kč,
Hlasování č. 2

Pro-6

proti

-0

zdržel se

-

0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce vyhovuje žádosti obce Dětenice a schvaluje uzavřít smlouvu o poskytnutí
neinvestičnídotace ve výši 2.000,- Kč z rozpočtu obce Rabakov na provoz letního vlaku v roce
2019,

Bod č. 5 - Organizaění záležitosti obecního úřadu
Starosta přednesl

obce:

a případně dal hlasovat o následujících bodech organizačníchzáležitostí

í) Prodej části obecního pozemku p.č. 873/3 a p.č.878/6 paní Libuši Fečíkové
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostípaní Libuše Fečíkovéo prodej části obecního
pozemku p,č, 873/3 a celé parcely p.č. 878/6 do jejího vlastnictví, Tyto pozemky těsně
sousedí s jejími nemovitostmi a již historicky na nich by|y postaveny nemovitosti

(hospodářská budova, oplocení). Prodejní cena bude stanovena dle znaleckého posudku.
Starosta dává hlasovat o předběžném souhlasu s prodejem uvedených obecních pozemků
a to za podmínky, že žadatel na vlastní náklady nechá zpracovat geometrický plán,
znalecký posudek stanovující cenu předmětných nemovitostí, kupní smlouvu a uhradí
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování č. 3

Pro-6 proti-0

zdrželse-0

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce předběžně schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 873/3 a p.č. 87816
do vlastnictví paní Libuše Fečíkovéatoza podmínek uvedených výše v odstavci č. 1 bodu
č. 5 zápisu.

2) Starosta informoval o možnosti opatřit točnu pro autobusy u budovy obecního úřadu
asfaltovým povrchem, tedy zpevnění stávající štěrkovécesty. Nový povrch by zhotovila
stavební firma provádějící v obci rekonstrukci silnice a to za cenu materiálu a práce, bez
započítánínákladů na dopravu veškených strojů a materiálu, ktený již jsou na stavbě
přítomny. Zhotovitel v následujícím období předložícenovou nabídku díla.

3) Starosta informoval o možnosti objednání podzimního svozu nebezpečnéhoodpadu,
po diskuzi byl podzimní svoz NO odmítnut s tím, že jeden termín svozu NO (jarní) je

dostačujícívzhledem k velmi ma!ému množství NO, ktený je občany Rabakova na svozové
místo donesen. Naopak byla přijata žádost o dalši přistavení kontejneru na velkoobjemový
odpad, OÚ UraO zajistí během podzimu 2019 druhé objednání kontejneru na velkoobjemový
odpad,
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Bod č. 13 - lnformace o činnosti OÚ

1) lnformace o proběhlém monitoringu podzemních vod

Starosta ,urnáril přítomné zastupiřele a veřejnost s výsledky monitoringu Podzemních
vod. Závérečná,piár^ monitoringu podzemnich vod a výsledkový Protokol labora_torních
jsou veřejnosti
analýz vzorku pbdzemní vody }e' studánky na louce pana tMiclíka
k dispozici na webových stránkách obce,
2| Informace o digitalizaci obecních kronik
Starosta inform-oval zastupitele a veřejnost, Že v souladu S programovým Plánem
obce
na tento rok probíhá digitalizace obecních kronik. Digitalizace se ujal sám kronikář
2019
roku
prŮběhem.
Do
konce
pan Miloslav'švorc a séznámil přítomnésdosavadním
budou obecní kroniky digitalizovány. Digitalizovaný výstup bude upraven v souladu
s GDpR a zveřejněn ň" ob""ních webových stránkách. Následně bude řeŠeno Pořízení
kopií v tištěnéfořmě, které lze zapůjčitzájemcŮm k domácímu studiu.
3) Starosta seznámil veřejnost s dopisem spol. ARRIVA s.r.o., Že obsluŽnost obce Pomocí
autobusů nelze zajistit do doby trvání uzavírek při rekonstrukci silnic v okolních obcích.
obslužnost formoú autobusové dopravy bude opět zprovozněna v plném - PŮvodním
rozsahu od,1.9.2019.
4) Starosta seznámil veřejnost s nabídkou krátkého kurzu první pomoci, ktený bY Pro
zájemce zYad občanůRabakova zajistil Český červený kříža to v rozsahu 1,5 - 2 hodin
za cenu cca 2,000,- Kč. Starosta objedná tento kurz na nejbližšímožný víkendový
termín, vzhledem k vytíženostiČČXse volný termín očekává v závěru roku.
5) Starosta informoval o stavu obecních ovocných stromŮ na pozemku vedle Dolního
rybníka, kde po vichřici leži množstvíspadaných větvi a zároveň je zde několik zcela
uschlých stromů. Po diskuzi bylo odstranění spadaných větví a uschlých stromŮ svěřeno
panu Jírovi, ktený tuto práci vykoná na vlastní náklad za vytéženédřevo,
6) Štarosta informoval, že ve středu 28,8"2019 bude během úředníchhodin na OÚ vyplácen
příspěvek pro žáky a studenty.

Bod č. 14

- Diskuse, závěr

V rámci diskuze byla řešena rekonstrukce silnice v obci. Občanévznesli několik
připomínek (vznik kaverny na křižovatce před č.p. 4, nedořešený sjezd k deponii KSÚS u č p,
29, sjezd do chat, apod.), které starosta bude řešit se zhotovitelem stavby spol. tM-SlLNlCE a.s.
Dále byla diskutována situace s příjezdem přes pozemek pana Vokněra do jižníčásti
chat. Vlastníkůmchat byl poskytnut dopis právního zástupce obce lt/gr. Jindrové z doby, kdy
obec tuto problematiku řešila.
ověřovatelé
N/artin Miclík.,-l
-

/ Áu/l'Ů

//

_!/
lng. Stěpánka Svorcová

Zapsal

^^"/

N/gr, Petr

starosta
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