ZÁPIS
z 3. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Rabakov v roce 2021
konaného dne 16.11.2020 v 18:00 v zasedací místnosti OÚ
Přítomní zastupitelé:
Adolf Herink, Martin Miclík, Jiřinka Steklá, Mgr. Petr Švorc, Ing. Štěpánka Švorcová, Jiří Živný
Nepřítomní zastupitelé (omluveni):
Stanislava Gavláková, 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. 4, 5, 6 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 pana Adolfa Herinka a pana
Martina Miclíka. Dále přečetl zápis z minulého zasedání konaného dne 19.8.2021 a ten byl
přijet bez připomínek.
Bod č. 3 – Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4, 5 a 6 rozpočtu pro 2021
Starosta požádal paní Ing. Štěpánku Švorcovou, aby obecní zastupitelstvo seznámila
s rozpočtovým opatřením č. 3, 4 a 5 rozpočtu pro 2021. Zastupitelstvo tato opatření vzalo na
vědomí.
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Bod č. 4 – Organizační záležitosti obecního úřadu
1) Starosta informoval o postupu při výkupu pozemku pana Jana Vokněra, přes který vede
cesta do jižní části chatové osady. Obec si nechala vypracovat právníkem smlouvu
o smlouvě budoucí o smlouvě kupní mezi obcí Rabakov a panem Vokněrem. Dne
2.11.2021 proběhlo geometrické zaměření dotčené části pozemku v rámci zpracování
geometrického plánu, který vymezí novou parcelu s příjezdovou cestou.
2) Starosta dále informoval veřejnost o změnách autobusového spojení v obci,
které proběhlo v rámci integrace oblasti Mladoboleslavska do systému pražské
integrované dopravy. S platností od 12.12.2021 budou dopravní obslužnost obce
zajišťovat autobusové linky č. 735, 766 a 403.
3) Obecní úřad zajistil rekonstrukci autobusové zastávky u budovy OÚ. Plechová část
zastávky byla kompletně nově natřena, byly vyměněny skleněné výplně oken za
plexisklové, podlaha byla vydlážděna protiskluzovou keramickou dlažbou a byla
opravena betonová podesta zastávky. Dále byly natřeny lavičky uvnitř zastávky, zábradlí
před zastávkou a sloupy na vyvěšování vlajek. Práce provedl živnostník pan Patrik
Steklý z Horních Rokytňan.
4) V rámci záměru rekonstrukce hřbitovní zdi obecní úřad během roku 2021 postupně
oslovil celkem 9 stavebních firem a živnostníků z Mladoboleslavska a Jičínska. Z těchto
oslovených subjektů se dostavily na prohlídku stavby čtyři a následně jen jeden předložil
nabídku s rozpočtem ve čtyřech agregovaných položkách za 750 tis. Kč. Uchazeč byl
požádán, aby zpracoval nabídku podrobněji, této žádosti ale nebylo vyhověno.
Bod č. 5 – Informace o činnosti OÚ
Bod č. 6 – Diskuse, závěr

Ověřovatelé:

Adolf Herink

Martin Miclík

Zapsal:
Mgr. Petr Švorc, starosta
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