ZÁPIS
z 3. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Rabakov v roce 2020
konaného dne 31.8.2020 v 17:00 v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé:
Adolf Herink, Jiřinka Steklá, Marek Šimon, Mgr. Petr Švorc, Ing. Štěpánka Švorcová, Jiří Živný
Nepřítomní zastupitelé (omluveni):
Stanislava Gavláková, 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 obecně závazné vyhlášky č. 1/2020
4. Informace o činnosti OÚ
5. 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 pana Marka Šimona
a pana Jiřího Živného. Dále přečetl zápis z minulého zasedání konaného dne 8.7.2020 a ten byl
přijet bez připomínek.

Bod č. 3 – Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2020
Starosta seznámil zastupitelstvo a veřejnost s obsahem nové obecně závazné vyhlášky
č. 1/2020 .

Hlasování č. 2:
Pro – 6
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Rabakov vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se ruší
obecně závazná vyhláška č. 1/2004 - Řád veřejného pohřebiště v obci Rabakov na pozemku
č. par. 134/1 v k.ú. Rabakov.
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Bod č. 4 – Informace o činnosti OÚ
Nebyly prezentovány.
Bod č. 5 – Diskuse, závěr
1) Starosta na základě zájmu veřejnosti objedná kontejner na velkoobjemový odpad na přelomu
září a října 2020.

Ověřovatelé:

Marek Šimon

Jiří Živný

Zapsal:
Mgr. Petr Švorc
starosta
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