z^Pls
z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Rabakov v roce 2019
konaného dne 4.12.2019 v 17:OO v zasedací místnosti OÚ
přítomní zastupitelé:
Stanislava Gavláková, Adotf Herink, Jiřinka Steklá, Marek Šimon,Mgr. Petr Švorc,
lng. Štěpánka Švorcová, Antonín Živný, Jiří Živný
Nepřítomn í zastupitelé (omluveni):
Martin Miclík

Počet přítomných zastupitelů se po dobu veřejného zasedání nezměnil,

Bod č, 1 -Zaháiení a schválení programu schůze
Starosta obce přivítal všechny přítomnézastupitele a veřejnost a konstatoval, že vzhledem
k přítomnosti nadpolovičnívětšiny všech zastupitelů je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Dále starosta přednes! program veřejného zasedání včetně dvou změn a to doplnění bodu č. 3
o seznámení s rozpočtov,ým opatřením č. 9 a doplnění bodu č. 4 o projednání a schválení zpráv
finančníhoa kontrolního výboru za 1 až 3. Q roku 2019.
Program veřeiného zasedání:
1. Zahé4ení a schválení programu schůze
2. Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
3. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.8 a 9 rozpočtu pro rok 2019
Projednání a schválení zpráv finančníhoa kontrolního uýboru za 1. až 3. Q roku 2019
5. Projednání návrhu na nevybírání poplatků za komunální odpad a psy na rok 2020
Projednánía schválení odměn zastupitelům obce
7. Projednání výše odměny za práce vykonávané pro obec v rámci DPP
8. Projednání a schválení uzavření pracovnísmlouvy (DPP) se zastupitelem obce paní
Jiřinkou Steklou na zajištění úklidu budovy OÚ
|rojednání a schválení uzavření pracovní sm|ouvy (DPP) se zastupitelem obce paní lng
Stěpánkou Svorcovou na ad m inistrativn í čin nost
10. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2020
11. Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2a21 až2023
12, Plán inventarizace majetku a dokladové inventarizace obce Rabakov zarok2019
13. Návrh a schválení členůinventarizačníkomise pro provedení inventarizace za rok 2019
14. Organizační záležitosti OÚ
15. lnformace o činnosti OÚ
16. Diskuse, závěr

4.

6.
9.

Starosta vznesl návrh na schválení programu.
Hlasování č. 1:

Pro-8

proti-0

zdržel se

-

0

Usnesení č. 1.

Zastu

p

itelstvo obce schva uje p řed nesený p rog
l

ra

m veřej ného zasedáni

,],

Bod č. 2 - Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
Starosta určil dva ověřovatele zápisu z tohoto zasedání a to pana Adolfa Herinka a paní
Stanislavu Gavlákovou. Dále přečetl zápis z minulého zasedání konaného dne 25.9.2019 a ten
byl přijet bez připomínek.

Bod č. 3 - Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8 a 9 rozpočtu pro 2019
Starosta požádal paní Ing. Štěpánku Švorcovou, aby obecní zastupitelstvo seznámila
s rozpočtovým opatřením č. 8 a 9 rozpočtu pro rok 2019. Zastupitelstvo tato opatření vzalo
na vědomí.

Bod č. 4 – Projednání a schválení zpráv finančního a kontrolního výboru za 1 až 3. Q roku
2019
Předseda finančního výboru pan Jiří Živný a předseda kontrolního výboru pan Marek Šimon,
seznámili zastupitele obce se zprávami finančního a kontrolního výboru za 1. až 3. Q roku
2019.

Bod č. 5 – Projednání návrhu na nevybírání poplatků za komunální odpad a psy na rok
2020
Starosta podal návrh, v souladu se schváleným plánem činnosti obecního zastupitelstva,
nevybírat poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky za psy v roce 2020.
Hlasování č. 2:
Pro – 8
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje, že v roce 2020 se v obci nebudou vybírat poplatky za odvoz
komunálních odpadů a za psy.

Bod č. 6 – Projednání a schválení odměn zastupitelům obce
Starosta přednesl a dal hlasovat o následující výši odměn zastupitelů obce s platností od 1.1.2020:
- starosta: dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění 11.717,- Kč měsíčně
- místostarosta: 5.000,- Kč měsíčně
- předseda kontrolního výboru: 700,- Kč měsíčně
- předseda finančního výboru: 700,- Kč měsíčně
- členové výborů a zastupitelé bez funkce: 300,- Kč měsíčně
Hlasování č. 3:
Pro – 8
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměny zastupitelům navržené v bodě č. 6.
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Bod č. 7 - Projednání výše odměny za práce vykonávané pro obec v rámci Dpp
Starosta přednesl a dal hlasovat o následující výši odměn za práce vykonávané v rámci DPP:
hodinová sazba za práci v rámci dohody o provedení práce: 120 Kč/hod,
hodinová sazba za práci v rámci dohody o provedení práce - účetnía administrativní
práce: 200 Kč/hod.
Hlasování č.4:

Pro-8

proti-0

zdržel se

-

0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje navrženéhodinové sazby za práce vykonávané v rámci DPP

Bod č. 8 - Projednání a schválení uzavření pracovní smlouvy (DPP) se zastupitelem obce
paní Jiřinkou Steklou na zajištěníúklidu budovy OU
Starosta navrhuje, aby úklid objektu OÚ nadále vykonávaIa paní Jiřinka Steklá
sepsána příslušná dohoda.
Hlasování č. 5:

Pro-8

proti-0

zdržel se

-

a byla s ní

0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby byla předložena
Jiřinkou Steklou k zajištění úklidu objektu OÚ,

a podepsána příslušná dohoda

s paní

Bod č. 9 -_Projednání a schválení uzavření pracovní smlouvy (DPP) se zastupitelem obce
paní lng. Stěpánkou Svorcovou na administrativní činnost
Starosta navrhuje, aby na výkq,n odborné ekonomické činnosti pro OÚ byla sepsána příslušná
dohoda s paní lng. Štěpankou Švorcovou.
Hlasování č. 6:

Pro-8

proti-0

zdrželse-0

Usnesení č.6:
ZastupiteIstvo obce schvaluje, aby byla předložena a podepsána příslušná dohoda s paní lng
Štěpánkou Švorcovou k zajištění odborné ekonomické činnosti pro OÚ.

Bod č. 10 - Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2a2a
Starosta podrobně seznámil zastupitelsfuo i veřejnost s návrhem rozpočtu obce na rok 2020
v závazných ukazate!ích.
Příjmy celkem: 948,00 tis. Kč

Výdaje celkem: 948,00 tis. Kč
Rozpočet je tedy navržen jako vyrovnaný.
Návrh bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů před schválením,
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Bod č. 1í - Projednání návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2o21 až
2023

Starosta seznámil zastupitelstvo i veřejnost s návrhem výhledu rozpočtu obce na roky 2O21 až
2023 v souhrnných ukazatelích. Navržený střednědobý výhled je uveden v následujícítabulce
(v tis. Kč).
Druh příimu nebo výdaje

na rok 2022

Daňové přúmy

900

920

94a

Nedaňové přrjmy

25

30

35

Kapitálové přúmy

0

0

0

Přijaté dotace

52

53

54

pŘílruv cEtKEM

977

1 o03

1 029

Běžnévýdaje

977

1 003

Lo29

0

0

0

977

1 003

Lo29

DLoUHoDosÉ ávnzrv

0

0

0

DtoUHoDogÉ poHLroÁvKY

0

0

0

Kapitálové výdaje

výorur CELKEM

Návrhy střednědobých výhledů rozpočtůna roky 2O21 ažz0Z3jsou tedy navrženy jako
vyrovnané.

Bod č. 12
2019

-

Plán inventarizace majetku a dokladové inventarizace obce Rabakov za rok

Starosta seznámil zastupitelstvo obce
schválení.
Hlasování č. 7:

Pro-8

proti-0

zdržel se

-

s plánem

inventarizace za rok 2019

a požádal o jeho

0

Usnesení č, 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventarizace za rok2a19.

Bod č. 13 - Návrh a schválení členůinventarizačníkomise pro provedení inventarizace za
rok 20{9

Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh členůinventarizačníkomise pro provedení
inventarizace za rok 2019 a požádal o jeho schválení.

Předseda pan Jiří Živný, člen pan ]vtgr, Petr Švorc,paní Jiřinka Steklá, paní Stanislava
Gavláková a paní Monika Smetanová (pouze u inventarizace dokladové),

4

Hlasování č. 8:

Pro-8

proti-0

zdržel se

-

0

Usnesení č. 8:
Zastupite|stvo obce schvaluje návrh členůinventarizačníkomise pro provedení inventarizace za
rok 2019.

Bod č. 14 - Organizačnízáležitosti obecního úřadu
Starosta přednesl
obce:

a případně dal hlasovat o následujících bodech organizačníchzáležitostí

1) Starosta

2)
3)

4)
5)

informoval zastupite|e, že účetníobce Rabakov bude nadále vykonávat paní
Monika Smetanová na DPP.
Starosta informoval zastupitele, že údžbuveřejné zeleně a hřbitova bude nadále vykonávat
pan Nazif |brič na DPP.
Starosta informoval zastupitele, že kronikáře obce Rabakov bude nadále vykonávat pan
Miloslav Švorc na DPP.
Starosta informoval zastupitele i veřejnost o změně úředních hodin OÚ, které budou nově
vždy každou sudou středu od 15:00 do 17:00 s platností od 1 .1,2a2O.
Dalšíveřejné zasedání obecního zastupitelstva bylo naplánováno na sobotu 28.12.2019.

Bod č. í5 - lnformace o ěinnosti OÚ

1. Starosta informova! veřejnost o chystaném kurzu první pomoci uspořádaném ve
spolupráci s ČČrv termínu - nový termín kurzu první pomociv neděli 12.1.2O2O od 9:00.
2. Starosta informova! veřejnost o postupu OÚ v záležitosti stavební činnosti manželů

3.

4,
5.

6.

Gujdových.
Starosta informova! veřejnost o místnímšetření, které provedl Magistrát Mladá Bo|eslav,
odbor životníhoprostředí dne 15,11,2019, ve věci znečištěníPilského rybníku,
Starosta informoval veřejnost o napadení jehličnatého stromu - smrku pichlavého
kůrovcem, ktený se nachází v pravé polovině předzahrádky hřbitovu a o nutnosti tento
strom pokácet.
Starosta informoval veřejnost o záměru výsadby veřejné zeleně na obecních pozemcích
- návsi podéI silnice. Za tímto účelembylo v ovocné školce ve Mcelích objednáno 30 ks
vysokokmenů jabloní.
Starosta seznámil veřejnost s pozvánkou na benefičníkoncert v Řitonickém kostele sv,
štěpána.

Bod č. í6 - Diskuse, závěr
ověřovatelé:
Adolf Herink

A

/_

Marek Šimon
Zapsal:
Mgr. Petr Švorc
starosta
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