Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Rakousy
které se konalo
ve čtvrtek 20.1.2022 od 18.00 hodin na OÚ
Přítomni:
Marta Franzová, Karel Mařík, Zdeněk Kvapil, Hynek Matzke, Oldřich Mizera,
Iva Štejfová, Vladimír Vacarda
Hosté: Věra Bucharová

Program:
Viz pozvánka
Ad 1/,2/
Starostka přivítala přítomné na zasedání, přednesla program, požádala o rozšíření programu o RO
č.1 a navrhla ověřovatele zápisu p K. Maříka a O.Mizeru, zapisovatel p. I.Štejfová.
Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 3/
Rozpočtové opatření č.9/2021 a č.1/2022 - navýšení rozpočtu o dotaci 70489,-Kč viz přílohy
Výsledek hlasování: Pro:7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Ad 4/
Pozemkové úpravy
p. místostarosta přednesl novou variantu č.2 úpravy pozemků na Zástruži
z pléna vzešlo:
- prioritou obce je páteřní komunikace HC1a v šíři pozemkové parcely 4,5m a dle dodaných
podkladů/viz tabulka/ chybí v některých místech až 1,5m.
- výhybny nepožadujeme
- návrhem č.2 se proto ZO nebude zabývat, do doby než bude vyřešena komunikace HC1a.
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 7

Zdržel se: 0

Ad 5/ diskuze
- vstup obce do SMS
Výsledek hlasování: Pro: 0 Proti: 6

Zdržel se: 1

- stížnost
starostka přednesla stížnost a uvedla následující
- zastávka u Lebedů, její oprava je v plánu na další období, až budou vypsány dotace, ale bohužel
tím nevyřešíme používání zastávky jako WC.
- značka u lípy byla schválena 2.12.2021 a po domluvě
TS Turnov rozhodnuto o
instalaci/zabetonování/ až na jaře.
- lavička u lípy a informační tabule je v majetku Sdružení Český ráj. Starostka upozorní majitele.
- Plné kontejnery na tříděný odpad , odvoz probíhá po objednávce většinou do 14 dnů. Za každý
odvoz musí obec zaplatit, a to jsou nemalé náklady. V loňském roce obec za všechny odpady
doplácela 22 000. Bohužel někteří občané neumí nebo se jim nechce třídit a je jedno kam co hodí,
nemluvě o papíru nebo obalech tetrapack.

-oprava vodovodu do Hutmutu
- využití sálu na sportovní a zájmovou činnost obce Rakousy - nebudou vybírány poplatky
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

- projekt na zpevnění MK
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0

Zdržel se: 0

- čarodějnice – po spálení je třeba uklidit
- volby do místních samospráv
- lípa u vody - p. Mlejnek posouzení

Ukončeno v 20.30 hodin

zasedání bylo ukončeno v 21 hodin
zapsal Iva Štejfová

Usnesení
z 22. zasedání Zastupitelstva obce Rakousy,
které se konalo ve čtvrtek 20.1.2022 v 18 hodin

Zastupitelstvo obce po projednání:
Schvaluje:
109/ Rozpočtové opatření č.9/2021 a 1/2022
110/ využití sálu
111/ projekt na zpevnění MK
Neschvaluje:
112/ pozemkové úpravy -varianta č.2 - Zástruž
113/ vstup do SMS

Marta Franzová
starostka

Ověřovatel zápisu:
Karel Mařík

Ověřovatel zápisu:
Oldřich Mizera

