ZÁPIS
z 2. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Rabakov v roce 2021
konaného dne 19.8.2020 v 17:00 v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé:
Stanislava Gavláková, Martin Miclík, Jiřinka Steklá, Mgr. Petr Švorc, Ing. Štěpánka Švorcová,
Jiří Živný
Nepřítomní zastupitelé (omluveni):
Adolf Herink, Marek Šimon
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. 3 rozpočtu pro 2021
4. Organizační záležitosti OÚ
5. Informace o činnosti OÚ
6. 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.
Bod č. 2 - Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
Starosta určil dva ověřovatele zápisu z tohoto zasedání a to paní Stanislavu Gavlákovou
a Ing. Štěpánku Švorcovou. Dále přečetl zápis z minulého zasedání konaného dne 25.5.2021
a ten byl přijet bez připomínek.
Bod č. 3 – Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3 rozpočtu pro 2021
Starosta požádal paní Ing. Štěpánku Švorcovou, aby obecní zastupitelstvo seznámila
s rozpočtovým opatřením č. 3 rozpočtu pro 2021. Zastupitelstvo tato opatření vzalo na vědomí.
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Bod č. 4 – Organizační záležitosti obecního úřadu

1) Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledky jednání s panem Janem Vokněrem ve věci
snížení výkopní ceny za pozemek, přes který vede cesta do jižní části chat. Vlastník
pozemku pan Jan Vokněr snížil cenu z původních 700 Kč na 550 Kč za m2. Budou
pokračovat jednání ohledně geometrického plánu a výkupu pozemku.
2) Starosta informoval občany o nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR, které se budou konat dne 8 a 9.10.2021.
3) Starosta informoval občany o svozu NO, který proběhne dne 24.10.2021 v 8:30 ráno
u budovy obecního úřadu.
4) Starosta informoval občany o možnosti pořízení informační tabule s turistickou mapou
KČT Nymbursko a Kopidlensko, včetně dřevěného stojanu, který bude umístěn
u turistického rozcestníku před budovou obecního úřadu.

Bod č. 5 – Informace o činnosti OÚ
1) Starosta informoval občany o návrhu nového jízdního řadu autobusových linek, které
budou zajišťovat dopravní obslužnost v obci Rabakov a připomínkách, které vznesl
organizaci PID.

Bod č. 6 – Diskuse, závěr

Ověřovatelé:
Stanislava Gavláková

Ing. Štěpánka Švorcová

Zapsal:
Mgr. Petr Švorc, starosta
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