ZÁPIS
z 4. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Rabakov v roce 2020
konaného dne 21.12.2020 v 17:00 v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé:
Stanislava Gavláková, Jiřinka Steklá, Marek Šimon, Mgr. Petr Švorc, Ing. Štěpánka Švorcová,
Jiří Živný
Nepřítomní zastupitelé (omluveni):
Adolf Herink, Martin Miclík
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 rozpočtu obce na rok 2021
4. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022 až 2024
5. Projednání programu pro poskytnutí dotací na řádné nakládání s odpadními vodami
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3, 4, 5 a 6 pro rok 2020
7. Projednání a schválení zpráv finančního a kontrolního výboru za 4. Q roku 2019 a 1. až 2.
Q roku 2020
8. Projednání návrhu na nevybírání poplatků za komunální odpad a psy na rok 2021
9. Projednání finančních darů občanům při příležitosti narození a životního jubilea, dále žákům
ZŠ, studentům středních škol a pohřebného
10. Projednání a schválení uzavření pracovní smlouvy (DPP) se zastupitelem obce paní
Jiřinkou Steklou na zajištění úklidu budovy OÚ
11. Projednání a schválení uzavření pracovní smlouvy (DPP) se zastupitelem obce paní Ing.
Štěpánkou Švorcovou na administrativní činnost
12. Plán inventarizace majetku a dokladové inventarizace obce Rabakov za rok 2020
13. Návrh a schválení členů inventarizační komise pro provedení inventarizace za rok 2020
14. Projednání prodeje obecních pozemků v k.ú. Rabakov
15. Informace o činnosti OÚ
16. Diskuse, závěr
Starosta vznesl návrh na schválení programu.
Hlasování č. 1:
Pro – 6
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program veřejného zasedání.
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Bod č. 2 - Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
Starosta určil dva ověřovatele zápisu z tohoto zasedání a to paní Stanislavu Gavlákovou
a paní Ing. Štěpánku Švorcovou. Dále přečetl zápis z minulého zasedání konaného dne
31.8.2020 a ten byl přijet bez připomínek.

Bod č. 3 – Schválení rozpočtu obce na rok 2021
Starosta seznámil zastupitelstvo i veřejnost s návrhem rozpočtu obce na rok 2021 v závazných
ukazatelích, který byl po dobu stanovenou zákonem zveřejněn. Návrh rozpočtu ke schválení
činí:
- příjmy celkem: 961.000,- Kč
- výdaje celkem: 961.000,- Kč
Hlasování č. 2:
Pro – 6
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet obce Rabakov na rok 2021 včlenění na
závazné ukazatele – paragrafy: příjmy 961.000,- Kč; výdaje 961.000,- Kč, rozpočet je tedy
schválen jako vyrovnaný.

Bod č. 4 – Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2022 až 2024
Starosta seznámil zastupitelstvo i veřejnost se střednědobým výhledem rozpočtu obce na roky
2022 až 2024 v souhrnných ukazatelích. Střednědobý výhled je uveden v následující tabulce
(v tis. Kč).
Druh příjmu nebo výdaje

na rok 2022

na rok 2023

na rok 2024

Daňové příjmy

920

940

960

Nedaňové příjmy

30

35

38

Kapitálové příjmy

0

0

0

Přijaté dotace

58

59

60

PŘÍJMY CELKEM

1008

1034

1058

Běžné výdaje

1008

1034

1058

Kapitálové výdaje

0

0

0

VÝDAJE CELKEM

1008

1034

1058

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

0

0

0

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

0

0

0

Střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2022 až 2024 jsou tedy navrženy jako vyrovnané.
Hlasování č. 3:
Pro – 6
proti – 0

zdržel se – 0
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Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje střednědobé výhledy rozpočtu obce na roky 2022
až 2024.

Bod č. 5 – Projednání programu pro poskytnutí dotací na řádné nakládání s odpadními
vodami
Starosta seznámil zastupitele s obsahem Směrnice č. 1/2020 k poskytování peněžitých darů
na instalaci zařízení k nakládání s domovními odpadními vodami v souladu s platnou
legislativou v obci Rabakov, včetně dvou příloh směrnice (Žádost o poskytnutí finančního daru;
Smlouva o poskytnutí finančního daru na instalaci zařízení zajištující řádné nakládání
s domovními odpadními vodami).
Hlasování č. 4:
Pro – 6
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 1/2020 k poskytování peněžitých darů
na instalaci zařízení k nakládání s domovními odpadními vodami v souladu s platnou
legislativou v obci Rabakov.

Bod č. 6 – Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3, 4, 5 a 6 pro rok 2020
Starosta požádal paní Ing. Štěpánku Švorcovou, aby obecní zastupitelstvo seznámila
s rozpočtovým opatřením č. 3, 4, 5 a 6 rozpočtu pro rok 2020. Zastupitelstvo tato opatření vzalo
na vědomí.

Bod č. 7 – Projednání a schválení zpráv finančního a kontrolního výboru za 4. Q roku
2019 a 1. až 2. Q roku 2020
Předseda finančního výboru pan Jiří Živný a předseda kontrolního výboru pan Marek Šimon,
seznámili zastupitele obce se zprávami finančního a kontrolního výboru za 4. Q roku 2019 a 1.
až 2. Q roku 2020.

Bod č. 8 – Projednání návrhu na nevybírání poplatků za komunální odpad a psy na rok
2021
Starosta podal návrh, v souladu se schváleným plánem činnosti obecního zastupitelstva,
nevybírat poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky za psy v roce 2021.
Hlasování č. 5:
Pro – 6
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje, že v roce 2021 se v obci nebudou vybírat poplatky za odvoz
komunálních odpadů a za psy.
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Bod č. 9 – Projednání finančních darů občanům při příležitosti narození a životního
jubilea, dále žákům ZŠ, studentům středních škol a pohřebného
Starosta podal návrh na poskytnutí finančního daru občanům trvale žijícím v obci Rabakov
v následujících bodech:
a) 5.000,- Kč při narození dítěte
b) 1.000,- Kč při příležitosti životního jubilea, a to 60, 65, 70, 75, 80 a dále každý další rok
života
c) 1.000,- Kč žákům základních škol před zahájením školního roku
d) 1.500,- Kč studentům učňovských a středních škol před zahájením školního roku
e) 2.000,- Kč studentům vysokých škol před zahájením školního roku
f) 5.000,- Kč těm, kdo zařizují pohřeb zemřelým občanům obce Rabakov
Hlasování č. 6:
Pro – 6
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančních darů uvedených v bodě 6 písmeno a) až f).

Bod č. 10 – Projednání a schválení uzavření pracovní smlouvy (DPP) se zastupitelem
obce paní Jiřinkou Steklou na zajištění úklidu budovy OÚ
Starosta navrhuje, aby na pracovní úkol pokladní, správce budovy OÚ a úklid budovy OÚ, byla
sepsána příslušná dohoda o provedení práce s paní Jiřinkou Steklou a to na dobu určitou od
1.1.2021 do 31.12.2021 v rozsahu maximálně 100 hodin.
Hlasování č. 7:
Pro – 6
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavření dohody o provedení práce se zastupitelkou Jiřinkou
Steklou na práci pokladní obce, správce budovy OÚ a zajištění úklidu OÚ na dobu určitou, a to
od 1.1.2021 do 31.12.2021 v rozsahu maximálně 100 hodin.

Bod č. 11 – Projednání a schválení uzavření pracovní smlouvy (DPP) se zastupitelem
obce paní Ing. Štěpánkou Švorcovou na administrativní činnost
Starosta navrhuje, aby na pracovní úkol administrativní činnost byla sepsána příslušná dohoda
o provedení práce s paní Ing. Štěpánkou Švorcovou a to na dobu určitou od 1.1.2021 do
31.12.2021 v rozsahu maximálně 150 hodin.
Hlasování č. 8:
Pro – 6
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavření dohody o provedení práce se zastupitelkou Štěpánkou
Švorcovou na výkon administrativní činnosti na dobu určitou, a to od 1.1.2021 do 31.12.2021 v
rozsahu maximálně 150 hodin.
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Bod č. 12 – Plán inventarizace majetku a dokladové inventarizace obce Rabakov za rok
2020
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s plánem inventarizace za rok 2020 a požádal o jeho
schválení.
Hlasování č. 9:
Pro – 6
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventarizace za rok 2020.

Bod č. 13 – Návrh a schválení členů inventarizační komise pro provedení inventarizace za
rok 2020
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh členů inventarizační komise pro provedení
inventarizace za rok 2020 a požádal o jeho schválení.
Předseda pan Jiří Živný, člen pan Mgr. Petr Švorc, paní Jiřinka Steklá, paní Stanislava
Gavláková a paní Monika Smetanová (pouze u inventarizace dokladové).
Hlasování č. 10:
Pro – 6
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh členů inventarizační komise pro provedení inventarizace za
rok 2020.

Bod č. 14 – Projednání prodeje obecních pozemků v k.ú. Rabakov
Starosta seznámil zastupitele se záměrem prodeje majetku Obce Rabakov a to část pozemku
par.č. 878/3 (dle geometrického plánu pro rozdělení pozemků č. 195-115/2019) tj. nově vzniklé
parcely p.č. 878/12 (ostatní plocha) o výměře 27 m2 a dále pozemek par.č. 878/6, (ostatní
plocha) o výměře 13 m2, vše v k.ú. Rabakov. Jedná se o pozemky, které jsou součástí
hospodářského dvora a rodinného domu č.p. 1, jejíchž vlastník požádal obec o odkoupení
uvedených pozemků.
Tento záměr byl zveřejněn dle platných předpisů na obvyklých místech. Starosta navrhl v místě
obvyklou tržní cenu 50 Kč/m2, přičemž všechny související náklady s rozdělením, prodejem a
převodem budou hrazeny kupujícím. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování č. 11:
Pro – 6
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Rabakov schvaluje prodej nově vzniklé parcely p.č. 878/12 (ostatní plocha)
o výměře 27 m2 a dále pozemek par.č. 878/6, (ostatní plocha) o výměře 13 m2, vše v k.ú.
Rabakov, za cenu 50 Kč/m2 paní Libuši Fečíkové. Všechny související náklady s rozdělením,
prodejem a převodem vlastnictví pozemku budou hrazeny kupujícím. Zastupitelstvo obce
Rabakov zároveň pověřuje starostu Mgr. Petr Švorce k uzavření smlouvy o prodeji pozemku.
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Bod č. 15 – Informace o činnosti OÚ
Bod č. 16 – Diskuse, závěr

Ověřovatelé:

Stanislava Gavláková

Ing. Štěpánka Švorcová

Zapsal:
Mgr. Petr Švorc
starosta
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