z^Pls
z 6. veřejného zasedáníobecního zastupitelstva obce Rabakov v roce 2019
konaného dne 2B.12 .2019 v 17:00 v zasedací místnosti OÚ
přítomní zastupitelé:
Stanislava Gavláková, Adolf Herink, Jiřinka Stektá, Marek Šimon,Mgr. Petr Švorc,
tng. Štcpánka Švorcová, Jiří Živný
Nepřítomn í zastupitelé (omluveni
Martin Miclík, Antonín Živný

);

Počet přítomných zastupitelů se po dobu veřejného zasedání nezměnil.

Bod č. 1 -Zaháiení a schválení programu schůze
Starosta obce přivítal všechny přítomné zastupitele a veřejnost a konstatoval, že vzhledem
k přítomnosti nadpolovičnívětšiny všech zastupitelů je zastupiteIstvo usnášeníschopné.
Dále starosta přednesl následující program veřejného zasedání.

prooram veřeiného zasedání:
1. Zahájení a schválení programu schůze
2. Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
3. Projednání a schválení odměn zastupitelům obce
4. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
5. Schválení střednědobého uýhledu rozpočtu obce na rok2021 až2023
6. Organizačnízáležitosti OÚ
7. lnformace o činnosti oú
8. Diskuse, závér
Starosta vznesl návrh na schválení programu.
Hlasování č. 1:
protiPro

-7

0

zdňel se - 0

Usneseníč.í:

Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program veřejného zasedán í

Bod č. 2 - Ověření zápisu, jmenování ověřovatelů
§tarosta určil dva ověřovatele zápisu z tohoto zasedání a to paní lng. Štěpanku Švorcovou
a pana Jiřího Živného. Dále přečetl zápis z minulého zasedání koňaného dne 412.2o1g

a ten byl pňjet bez připomínek.

Bod č. 3

- Projednání a schvá|ení odměn zastupitelům obce

Starosta informoval zastupitele o nařízení vlády č. 338/2019 Sb. ze dne 9.12.2019. kteným se
mění nařízení vlády č. 31812017 Sb.,
výši odměn členůzastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č.20a2a18 Sb. Pro kategorie obcí do 300 obyvatel
od 1. ledna 2020 činíuýše minimální odměny neuvolněného starosty obce 12.888 Kč.

o

1

Starosta přednesla dal h|asovat o následující výši odměn zastupitelů obce:
- starosta:

dle nařízenívlády č.33812019 Sb. v platném znění 12.888,- Kč měsíčně

Ostatní odměny zastupitelů zůstávajíbeze změn,
Hlasování č. 2
protiPro

-7

0

zdržel se

-

0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje dle nařízení vlády č. 338/2019 Sb. ze dne 9.12.2019 odměnu
starostovi ve výši 12.888,- Kč měsíčněs platností od 1.1.2020.

Bod č. 4 - Schválení rozpočtu obce na rok 2020
Starosta seznámil zastupitelsfuo i veřejnost s návrhem rozpočtu obce na rok 2O20 v závazných
ukazatelích, ktený byl po dobu stanovenou zákonem zveřejněn. Je zapotřebí v příjmech upravit
položku 4112 o 2.100,- Kč (v návrhu bylo počítános 51,000,- Kč, avšak v přehledu KÚ je
uvedeno 53.100,- Kč\. Zároveň se nauýšívýdaje v paragrafu 6171 o 2.100,- Kč, tak aby byl
rozpočet vyrovnaný. Návrh rozpočtu ke schválení tedy činí:
- přljmy celkem: 950.100,- Kč
- výdaje celkem:

950.100,- Kč

Hlasování č. 3:
proti* 0
Pro

-7

zdržel se

-

0

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje rozpočet obce Rabakov na rok 2020 včleněnína
závazné ukazate]e - paragrafy: příjmy 950.100,- Kč; výdaje 950.100,- Kč, rozpočet je tedy
schválen jako vyrovnaný,

Bod č. 5 - Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce na rok 2O21 až2023
Starosta seznámiI zastupiteIsfuo i veřejnost se střednědobým uýhIedem rozpočtu obce na roky
2021 až 2023 v souhrnných ukazatelích. Střednědobý uýhled je uveden v následujícítabulce
(v tis, Kč).
na rok 2O21

narok2022

na rok 2O23

Daňové přúmy

900

920

940

Nedaňové přúmy

25

30

35

Kapitálové přúmy

0

o

0

Přijaté dotace

52

53

54

pŘíttvtv cELKEM

977

1 003

to29

Běžnév,ýdaje

977

1 003

1o29

Kapitálové uýdaje

0

o

0

vÝoete CELKEM

977

1 003

1 029

0

0

0

0

0

0

Druh příimu nebo výdaje
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Střednědobé Whledy rozpočtůna roky 2021 až202sjsou tedy navrženy jako vyrovnané

Hlasováníč. 4:

Pro-7

proti-0

zdňelse-0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje střednědobé t4ýhledy rozpočtu obce na roky 2O21

až2023.

Bod ě. 6 - Organizačnízáležitosti obecního úřadu
Starosta přednesl a případně da! hlasovat o následujících bodech organizačníchzáležitostí obce:

1)

Starosta zopakoval informaci o změně úředních hodin OÚ, které budou nově vždy každou
sudou středu od 15:00 do 17:00 s platností od 1 .1 .2020.

Bod č. 7 - lnformace o činnosti OU

1. Starosta informoval o dokončenídigitalizaer- obecních kronik kronikářem obce

2.
3.

panem
Miloslavem Švorcema o umístění digitalizovaného rnýstupu na obecní webové stránky,
včetně nového ročn íku Rabakovského zpravodaje.
Starosta informoval veřejnost o postupu OÚ v záležitosti stavební činnosti manžetů
Gujdoqých.
Starosta zopakovalinformacio chystaném kurzu prvnípomociuspořádaném ve spolupráci
s CCK v neděli dne 12.1.202a od 9:00 v budově OU.

Bod č. 8 - Diskuse, závěr
ověřovatelé:
íj

L

lng. štOpánka švorcová ,j "^tt-.-r-

l

Jiří Živný
Zapsal:
Mgr. Petr Švorc
starosta
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