ZÁPIS
z 4. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Rabakov v roce 2021
konaného dne 29.12.2021 v 17:00 v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé:
Stanislava Gavláková, Adolf Herink, Martin Miclík, Jiřinka Steklá, Marek Šimon, Mgr. Petr Švorc,
Jiří Živný
Nepřítomní zastupitelé (omluveni):
Ing. Štěpánka Švorcová
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 program veřejného zasedání včetně jedné změny a to doplnění bodu
č. 5 o seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8 a 9.
Program veřejného zasedání:
1. Zahájení a schválení programu zasedání
2. Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
3. Schválení rozpočtu obce na rok 2022
4. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2023 až 2025
5. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7, 8 a 9 pro rok 2021
6. Projednání návrhu na nevybírání poplatků za komunální odpad a psy na rok 2022
7. Projednání a schválení uzavření pracovní smlouvy (DPP) se zastupitelem obce paní
Jiřinkou Steklou na zajištění úklidu budovy OÚ
8. Projednání a schválení uzavření pracovní smlouvy (DPP) se zastupitelem obce paní Ing.
Štěpánkou Švorcovou na administrativní činnost
9. Plán inventarizace majetku a dokladové inventarizace obce Rabakov za rok 2021
10. Návrh a schválení členů inventarizační komise pro provedení inventarizace za rok 2021
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 Jiřího
Živného. Dále přečetl zápis z minulého zasedání konaného dne 16.11.2021 a ten byl přijet bez
připomínek.
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Bod č. 3 – Schválení rozpočtu obce na rok 2022
Starosta seznámil zastupitelstvo i veřejnost s návrhem rozpočtu obce na rok 2022 v závazných
ukazatelích, který byl po dobu stanovenou zákonem zveřejněn. Návrh rozpočtu ke schválení
činí:
- příjmy celkem: 1.001.950,- Kč
- výdaje celkem: 1.333.000,- Kč
Hlasování č. 2:
Pro – 7
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet obce Rabakov na rok 2022 v členění na
závazné ukazatele, kterými jsou paragrafy. Na straně příjmů v celkové výši 1.001.950,- Kč, na
straně výdajů v celkové výši 1.333.000,- Kč. Rozpočet je schodkový. Schodek rozpočtu ve výši
331.050,- Kč je krytý financováním = zůstatkem peněz na účtu k 31.12.2021.
Bod č. 4 – Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2023 až 2025
Starosta seznámil zastupitelstvo i veřejnost se střednědobým výhledem rozpočtu obce na roky
2023 až 2025 v souhrnných ukazatelích. Střednědobý výhled je uveden v následující tabulce
(v tis. Kč).
Druh příjmu nebo výdaje

na rok 2023

na rok 2024

na rok 2025

Daňové příjmy

940

960

980

Nedaňové příjmy

35

38

40

Kapitálové příjmy

0

0

0

Přijaté dotace

59

60

62

PŘÍJMY CELKEM

1034

1058

1082

Běžné výdaje

1034

1058

1082

Kapitálové výdaje

0

0

0

VÝDAJE CELKEM

1034

1058

1082

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

0

0

0

DLOUHODOBÉ POHLEDÁVKY

0

0

0

Střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2023 až 2025 jsou tedy navrženy jako vyrovnané.
Hlasování č. 3:
Pro – 7
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje střednědobé výhledy rozpočtu obce na roky 2023
až 2025.
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Bod č. 5 – Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7, 8 a 9 pro rok 2021
Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 7, 8 a 9 rozpočtu pro rok
2021. Zastupitelstvo tato opatření vzalo na vědomí.
Bod č. 6 – Projednání návrhu na nevybírání poplatků za komunální odpad a psy na rok
2022
Starosta podal návrh, v souladu se schváleným plánem činnosti obecního zastupitelstva,
nevybírat poplatky za odvoz komunálního odpadu a poplatky za psy v roce 2022.
Hlasování č. 4:
Pro – 7
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje, že v roce 2022 se v obci nebudou vybírat poplatky za odvoz
komunálních odpadů a za psy.
Bod č. 7 – 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 1.1.2022 do 31.12.2022 v rozsahu maximálně 100 hodin.
Hlasování č. 5:
Pro – 7
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením 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 1.1.2022 do 31.12.2022 v rozsahu maximálně 100 hodin.
Bod č. 8 – 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 1.1.2022
do 31.12.2022 v rozsahu maximálně 150 hodin.
Hlasování č. 6:
Pro – 7
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce se zastupitelkou Ing.
Štěpánkou Švorcovou na výkon administrativní činnosti na dobu určitou, a to od 1.1.2022
do 31.12.2022 v rozsahu maximálně 150 hodin.
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Bod č. 9 – Plán inventarizace majetku a dokladové inventarizace obce Rabakov za rok
2021
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s plánem inventarizace za rok 2021 a požádal o jeho
schválení.
Hlasování č. 7:
Pro – 7
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventarizace za rok 2021.
Bod č. 10 – Návrh a schválení členů inventarizační komise pro provedení inventarizace
za rok 2021
Starosta předložil zastupitelstvu obce návrh členů inventarizační komise pro provedení
inventarizace za rok 2021 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. 8:
Pro – 7
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh členů inventarizační komise pro provedení inventarizace
za rok 2021.
Bod č. 11 – Informace o činnosti OÚ
1) Starosta informoval zastupitele a veřejnost o postupu stavebních prací na hřbitově.
Po dokončení rekonstrukce autobusové zastávky byly i stavební práce na hřbitově svěřeny
živnostníku panu Patriku Steklému z Horních Rokytňan.
Na přelomu listopadu a prosince byly provedena demolice betonové jímky, povrch byl urovnán
a opatřen zámkovou dlažbou. Dále byly zhotoveny vsakovací lože u objektu márnice pro zásak
dešťových vod z její střechy.
Následně byla zahájena oprava hřbitovní zdi, práce jsou rozděleny do tří etap. V průběhu
prosince byly provedeny činnosti v rámci I. etapy – osekání trávy, náletů a kořenů u zdiva;
osekání zvětralé omítky; na vymezené části plochy zdi bylo provedeno broušení břízolitu.
V rámci I. etapy budou práce na jaře 2022 pokračovat vyztužením prasklin zdiva, dokončení
broušení břízolitu, vybourání zvětralého zdiva a následné vystavení do původního stavu
a zahození osekaných částí omítek.
V rámci II. etapy bude provedeno osekání krytiny zdiva, oprava podesty pod krytinou
a pokládka nové krytiny.
V rámci III. etapy bude provedeno penetrování a špricování omítky cementopískem a variantně
bude zvážen finální nátěr fasádní barvou.
Veškeré práce by měly být dokončeny v roce 2022. O postupu a financování prací bude
veřejnost informována na veřejných jednáních zastupitelstva.
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Bod č. 12 – Diskuse, závěr

Ověřovatelé:
Marek Šimon
Jiří Živný

Zapsal:
Mgr. Petr Švorc
starosta
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