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z 1. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Rabakov V roce 2019
konaného dne 27 .3.2019 v 17:00 v zasedací místnosti OÚ
Přítomní
Stanislava Gavláková, Adolf Herink, Martin tMiclík, Jiřinka Steklá, Marek Šimon,Mgr. Petr Švorc,
tng. Štěpanka Švorcová, Antonín Živný, Jiří Živný
Nepřítomn í zastupitelé (om luveni)

:

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 vzhledem
k přítomnosti nadpoloviční většiny všech zastupitelů je zastupitelstvo usnášeníschopné.Dále
starosta přednesl program veřejného zasedání a vznesl návrh na jeho schválení.
Prograrn veřei ného zaseďáni
Zahájení a schválení programu schůze
1
2. Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. '10 rozpočtu pro 2018
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1 rozpočtu pro 2019
5. Projednání a schválení zpráv finančníhoa kontrolního výboru za 4. Q roku 2018
Projednání návrhu zápisu do kroniky za rok2018
lnformace o rekonstrukci silnice v našíobci
8. Projednání žádosti o souhlas s umístěnímstavby RD pana Vojtěcha Janků, pozemek
p.č.22812
Projednání a schválení programu průzkumu podzemních vod
10. lnformace o jarním svozu nebezpečného odpadu a velkoobjemového odpadu
11. lnformace o úklidu obce v rámci akce ,,Uklid'me svět, uklid'me Česko"
12. Organizačnízáležitosti OÚ
13. lnformace o činnosti OÚ
14. Diskuse, závěr

.

4.
6,
7.
9.

Hlasování č. 1:

Pro-9

proti-0

zdrželse-0

Usnesení č. 't
Zastupitelstvo obce schva uje přednesený
l

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 ít/arka Šimonaa pana
Antonína Živného. Dále přečetl zápis z minulého zasedání konaného dne 27.12.2018 a ten byl
přijet bez připomínek,
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Bod č. 3 - Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 10 rozpočtu pro 2018
Starosta požádal paní účetnílng. ŠtepanruŠvorcovou,aby obecní zastupitelstvo seznámila
s rozpočtovým opatřením č. 10 rozpočtu pro rok 2018. Zastupitelstvo tato opatření vzalo na
vědomí,

Bod č. 4 - Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1 rozpoětu pro 2019
Starosta požádal paní účetnílng. ŠtepanXu Švorcovou,aby obecní zastupitelstvo seznámila
s rozpočtovým opatřením č. 1 rozpočtu pro rok 2019. Zastupitelstvo tato opatřeni vzalo na

vědomí.

Bod č. 5 - Projednání a schváIení zpráv finančního a kontrolního výboru za 4. Q roku 2018
Předseda finančníhovýboru pan Jiří Živný a předseda kontrolního výboru pan Marek Šimon,
seznámili zastupitele obce se zprávamifinančního a kontrolního r4ýboru za 4. Q roku 2018,

Bod č. 6 - Projednání návrhu zápisu do kroniky za rok 2018
Starosta požádal kronikáře pana Miloslava Švorce, aby přečetl návrh zápisu do obecní kroniky
za rok 2018. Proběhla diskuze a připomínky byly vzaty kronikářem na vědomí.

Bod ě. 7 - lnformace o rekonstrukci silnice v našíobci
Starosta přednesl zastupitelstvu a veřejnosti informace o rekonstrukci silnice v obci Rabakov,
včetně uzavírky a náhradních autobusových spojů, která proběhne od 1.4, do 9,6.2019.

- Projednání žádosti o souhlas
pozemek p.č.22812
Bod č. 8

s umístěnímstavby RD pana Vojtěcha Janků,

Starosta seznámil zastupitele s žádostípana Vojtěcha Janků o souhlas s umístěnímstavby
rodinného domu na pozemek p.č. 22Bl2 k.ú. Rabakov. Následně starosta podal návrh na
hlasování o vyslovení podmínečnéhosouhlasu zastupitelstva s umístěním uvedené stavby,
Podmínkou souhlasu je nevznesení žádnénámitky ze strany účastníků
řízení, která by měla
charakter ochrany zá4mů obce a zájmu občanůa to nejpozději v den konání veřejného ústního
jednání, které proběhne 2,4.2019Hlasování č. 2:

Pro-9

proti-0

zdržel se

-

0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost pana Vojtěcha Janků a souhlasí s umístěním stavby
rodinného domu na pozemek p.č. 22812 k.ú. Rabakov.
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Bod č. 9 - Projednání a schválení programu průzkumu podzemních vod
Starosta seznámil zastupitelstvo a veřejnost s programem průzkumu podzemních vod, ktený,
vycházi z programového prohlášení zastupitelstva. Cílem programu je nabídnout trvale žijícím
obyvatelům obce Rabakov možnost zjištění kvality pitné vody pocházející z jejich individuálních

zdrojů.

Program bude sestávat z odběru vzorku podzemních vod formou odběru vody z domovního
rozvodu, který je napojen na individuální zdroj pitné vody (studny, vrty) jednotlivých domácností.
Vzorek bude odebrán do příslušnévzorkovnice a odvezen do akreditované laboratoře, kde
bude analyzován v rozsahu tzv. základního chemického rozboru, dále bude proveden
bakteriologický rozbor a u vybraných tří zdrojů rozbor pesticidních látek v rámci indikativního
průzkumu, zda jsou tyto látky v podzemních vodách přítomny. Výsledky budou předány
s komentářem jednotlivým obyvatelům.
Zájemci zřad obyvatelstva se mají nahlásit do 1a.4.2019.
Bod č, 10

- lnformace

o jarním svozu

nebezpečnéhoodpadu a velkoobjemového odpadu

Starosta informoval veřejnost o termínu jarního svozu nebezpečného odpadu, ktený proběhne
dne 13.4,2019 v 9:00 hodin na obvyklém místě u obecního úřadu. Starosta upozornil na
druhovou skladbu přijímaného odpadu. Dále starosta informoval o termínu přistavení kontejneru
na velkoobjemový odpad a to ve dnech 14 až 17.6,2a19.

Bod č. 11 - tnformace o úklidu obce v rámci akce ,,Uklid'me svět, ukIid'me Česko"
Starosta informoval veřejnost o termínu konání úklidu obce v rámci dobrovolnó celostátní akce
,,Uklid'me svět, uklid'me Česko", která proběhne dne 6.4.2019, Organizaci místníakce zajistí
starosta, sraz v 9:00 u obecního úřadu.

Bod č. 12 - Organizačnízáležitosti obecního úřadu
Starosta přednesl
obce:

a případně dal hlasovat o následujících bodech organizačníchzáležitostí

1. Starosta informoval veřejnost o konání voleb do evropského parlamentu,
proběhnou ve dnech 24. a25.5.2019,

2,

které

Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostíspolku Babybox pro odloženéděti - Statim, z.
s. o dar na pořízení nového babyboxu a revize, servis a inovace stávajících babyboxů.
Po diskuzi dal starosta hlasovat o poskytnutí daru ve výši 500,- Kč.

Hlasování č, 3:

Pro-9

proti

-0

zdržel se

-

0

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 500,- Kč pro spolek tsabybox pro odloženéděti
- Statim, z, s. na pořízenínového babyboxu a revize, servis a inovace stávajících
babyboxů,
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Bod č. 13

- tnformace

o činnosti OÚ

Starosta informoval zastupitelstvo a veřejnost o následujících činnostech
1)

kácení dřevin
Starosta informoval o proběhlém řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les,
kterou podal Středočeský kraj v souvislosti s rekonstrukcí si]nice.

2) DČoV

Starosta informoval o dotaci na DCOV poskytované SFZP, o charakteru a podmínkách
dotace a o činnostech, které vykonal k zajištěnívšech potřebných informací nutných
k rozhodnutí, zda se bude obec o tuto dotaci ucházet. Starosta konstatoval, že se po
důkladnémzváženi všech aspektů dotace za obec rozhodl o tuto dotaci, za daných
podmínek, nepožádat. Zároveň konstatoval, že obec bude vyvíjet dalšíčinnost směřující
k participaci obce na pořízení DČOV k jednotlivým nemovitostem.
obce Rabakov
3) webové strán
Starosta informoval o nouých funkcích obecních webových stránek, kde lze nově najít
celé aktuální hlášení obecního rozhlasu a zároveň všechny vydaná číslaRabakovského
zpravodaje od roku 1992.
d
a zdeňka a híarceli
4)
Starosta informoval o žádosti pana Zdeňka a il/larceli Gujdových o vydání souhlasu se
stavebním záměrem výstavby přístupovécesty, ke stavbě s-ti RD a 1x dvojdomu,
odkanalizování jednotlivě přes ČOV dále o souhlas s vydáním územníhorozhodnutí a
stavebního povolení k zmíněné účelovékomunikaci, o souhlas s napojením komunikace
k silnici přes obecní pozemky, o souhlas s dělením pozemku a o souhlas se záměrem
výstavby lokality RD. Starosta seznámil zastupitele a veřejnost s obdrženými podklady.
Starosta informoval o záměru se v tomto případu nechat zastupovat právníkem.
5) Pálení čaroděinic
Starosta informoval o záměru obce znovu obnovit tradici pálení čarodějnic. Proběhla
diskuze o místu konání a formě akce,

Bod č. 14 - Diskuse, závěr
Starosta informoval o nabídce letecké společnosti na pořízení leteckých fotografií obce, V rámci
diskuze byla nabídka odmítnuta.

ověřovatelé
Marek Šimon
Antonín Živný

Zapsal
Mgr, Petr Švorc
starosta
q

