ZÁPIS
z 1. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Rabakov v roce 2021
konaného dne 25.5.2020 v 17:00 v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé:
Adolf Herink, Martin Miclík, Jiřinka Steklá, Marek Šimon, Mgr. Petr Švorc, Ing. Štěpánka
Švorcová, Jiří Živný
Nepřítomní zastupitelé (omluveni):
Stanislava Gavláková
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. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7 rozpočtu pro 2020 a č. 1 a 2 rozpočtu pro 2021
4. Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
5. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
6. Projednání a schválení zpráv finančního a kontrolního výboru za 3. až 4. Q roku 2020
7. Projednání žádosti obce Dětenice na poskytnutí dotace na provoz letního vlaku
8. Projednání programu monitoringu podzemních vod
9. Projednání návrhu zápisu do kroniky za rok 2020
10. Organizační záležitosti OÚ
11. Informace o činnosti OÚ
12. 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 pana Marka Šimona a pana Jiřího
Živného. Dále přečetl zápis z minulého zasedání konaného dne 21.12.2020
a ten byl přijet bez připomínek.
Bod č. 3 – Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7 rozpočtu pro 2020 a č. 1 a 2 rozpočtu
pro 2021
Starosta požádal paní Ing. Štěpánku Švorcovou, aby obecní zastupitelstvo seznámila
s rozpočtovým opatřením č. 7 rozpočtu pro 2020 a č. 1 a 2 rozpočtu pro 2021. Zastupitelstvo tato
opatření vzalo na vědomí.
1

Bod č. 4 – Schválení účetní závěrky obce za rok 2020
Starosta požádal paní účetní Ing. Štěpánku Švorcovou, aby seznámila zastupitelstvo
a veřejnost s výsledky účetní závěrky za rok 2020. Následně dal starosta hlasovat o schválení
účetní závěrky obce Rabakov za rok 2020.
Hlasování č. 2:
Pro – 7
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Rabakov za rok 2020 s výsledkem
hospodaření běžného účetního období - zisk 241.540,68 Kč. Celkový zisk bude přeúčtován z účtu
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let.

Bod č. 5 – Schválení závěrečného účtu obce za rok 2020
Starosta seznámil zastupitelstvo a veřejnost s obsahem závěrečného účtu a s výsledky
přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 ze strany krajského úřadu. Následně dal starosta
hlasovat o schválení závěrečného účtu obce a vyslovení souhlasu s celoročním hospodařením
obce za rok 2020.
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 za rok 2020 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením obce za rok 2020 bez výhrad.

Bod č. 6 – Projednání a schválení zpráv finančního a kontrolního výboru za 3. a 4. 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 3 a 4. Q roku 2020.

Bod č. 7 - Projednání žádosti obce Dětenice na poskytnutí dotace na provoz letního vlaku
Starosta obce seznámil zastupitelstvo i veřejnost s žádostí obce Dětenice k uzavření smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Rabakov na provoz letního vlaku v roce 2021,
tedy na stejný účel jako již mnohokrát v minulých letech. Doba projektu, v níž má být dosaženo
účelu: 1.7.2021 – 30.11.2021. Požadovaná částka dotace na neinvestiční výdaje činí 2.000,- Kč.
Hlasování č. 4:
Pro – 7
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce vyhovuje žádosti obce Dětenice a schvaluje uzavřít smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace ve výši 2.000,- Kč z rozpočtu obce Rabakov na provoz letního vlaku v roce
2021.
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Bod č. 8 – Projednání programu monitoringu podzemních vod
Starosta seznámil zastupitelstvo s pokračováním programu monitoringu podzemní vod, který
naváže na monitoring provedený v předcházejícím roce 2020. Cílem programu je nabídnout
trvale žijícím obyvatelům obce Rabakov možnost zjištění kvality pitné vody pocházející z jejich
individuálních zdrojů.
Chemické analýzy v rozsahu základního fyzikálního a chemického rozboru podzemních vod
budou zadány společnosti EKORA s.r.o. za nejnižší nabídnutou cenu 710,00 Kč/ks bez DPH.
Zájemci z řad obyvatelstva se mají nahlásit do 13.6.2021.
O termínu odběru vzorku bude starosta přihlášené zájemce o monitoring podzemních vod
informovat v dostatečném časovém předstihu.
O monitoring podzemních vod projevili zájem i obyvatelé, kteří nejsou trvale přihlášeni k trvalému
pobytu v obci Rabakov. Těmto zájemcům bude proveden zdarma odběr vzorku podzemní vody
na základě písemného souhlasu s odběrem a s uhrazením stanovené ceny za laboratorní
analýzu (zákl. chem. a fyz. rozbor) před předáním výsledkového protokolu za celkovou cenu
710,00 Kč bez DPH.
Následně dal starosta hlasovat o provedení monitoringu podzemních vod za uvedených
podmínek.
Hlasování č. 5:
Pro – 7
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo schvaluje provedení monitoringu podzemních vod pro přihlášené zájemce z řad
obyvatel Rabakova trvale přihlášených k pobytu, konkrétně chemické analýzy jednotlivých
vzorků za cenu 710,00 Kč/ks bez DPH u společnosti EKORA s.r.o.
Bod č. 9 – Projednání návrhu zápisu do kroniky za rok 2020
Starosta požádal kronikáře pana Miloslava Švorce, aby přečetl návrh zápisu do obecní kroniky
za rok 2020. Proběhla diskuze a připomínky byly vzaty kronikářem na vědomí.
Bod č. 10 – Organizační záležitosti obecního úřadu
Nebyly projednány.
Bod č. 11 – Informace o činnosti OÚ
Starosta stručně informoval zastupitelstvo a veřejnost o činnosti OÚ. Byla diskutována možnost
odkoupení části pozemku p.č. 149/31 k.ú. Rabakov v majetku pana Jana Vokněra, na které se
nachází příjezdová cesta do jižní části chatové osady. Dále proběhla diskuze o potencionálních
stavebních firmách, které by mohly pro obec Rabakov zpracovat nabídku na opravu hřbitovní zdi.
Bod č. 12 – Diskuse, závěr
Ověřovatelé:
Marek Šimon
Jiří Živný
Zapsal:
Mgr. Petr Švorc, starosta
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