Zápis
Ze 9. zasedání Zastupitelstva obce Rakousy,
které se konalo
ve středu 16.3. 2016 od 18,00 hodin
Přítomni:
Marta Franzová, Karel Mařík, Zdeněk Kvapil, Iva Štejfová, Hynek
Matzke,Vladimír Vacarda, Oldřich Mizera
Omluveni:
Hosté: Věra Bucharová
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu, stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
3. Schválení účetní zárvěrky
4. Schválení jednacího řádu
5. Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2015
6. Zpráva VHS
7. Kontrola usnesení
8. Schválení rozpočtového opatření č.11
9. Oznámení o začátku stavby Charvát – vrch NN
10. Pronájem bytu
11. Vlajka pro Tibet
12. Výsledek kontroly evidence obyvatel
13. Ostatní
14.Diskuze
15. Závěr
Ad 1/ a 2/ Zasedání zahájila starostka obce v 18 hodin, a seznámila přítomné
s programem.
Zapisovatelem byla pověřena Iva Štejfová
Ověřovateli zápisu: H. Matzke, K.Mařík
Hlasovalo pro: 7. Hlasovalo proti: 0.

Zdrželo se hlasování:0

Ad 3/ Na základě doporučení FV -ZO schváluje: Roční účetní závěrku za rok
2015
Hlasovalo pro: 7. Hlasovalo proti: 0. Zdrželo se hlasování:0
Ad4/ Starostka předložila nový jednací řád ke schválení
Hlasovalo pro: 7. Hlasovalo proti: 0. Zdrželo se hlasování:0

Ad5/ Starostka seznamila přítomné s výsledkem přezkoumání hospodaření za
rok 2015. Hospodaření obce bylo v roce 2015 bez závad a připomínek
Hlasovalo pro: 7 Hlasovalo proti: 0. Zdrželo se hlasování:0
Ad 6/ Zpráva VHS- p. Mařík informoval o zvýšení ceny vody. Vodojem na
Zbirozích informace.
ZO bere na vědomí
Ad 7/ Předseda KV p. Kvapil přednesl zprávu se závěrem, že všechny usnesení
byly splněny
ZO bere na vědomí
Ad 8/ Starostka seznámila přítomné s ropočtovým opatřením č.1/2016viz
příloha
Hlasovalo pro: 7 Hlasovalo proti: 0. Zdrželo se hlasování:0
Ad 9/

Starostka seznámila se započetím stavby Charvát - vrchNN
ZO bere na vědomí

Ad 10/ Starostka předložila žádost sl. Brožové na pronájem bytu č.2 a
požádala ZO o vyjádření. ZO dalo za úkol starostce zjistit cenu nájemného.
ZO souhlasí z pronájmem bytu č.2 sl. Brožové
Hlasovalo pro: 7 Hlasovalo proti: 0. Zdrželo se hlasování:0
Ad 11 / Starostka seznámila s programem Vlajka pro Tibet
Hlasovalo pro: 1 Hlasovalo proti: 6 Zdrželo se hlasování:0
Ad 12/ Starostka seznamila pZO s výsledkem kontroly evidence obyvatel
Hlasovalo pro: 7 Hlasovalo proti: 0. Zdrželo se hlasování: 0
Ad 13/ Ostatní
– Starostka seznámila ZO s novým vedením Mikroregionu Podkozákovsko
předsedou je i nadále J. Kvapil starosta Koberov, místopředsedou p.
Mikeš starosta Lišného
– starostka přednesla žádost Okresního soudu na místo přísedícího
– starostka seznámila ZO s nabídkou na energetický štítek budovy OÚ
obce mají povinnost mít tyto štítky. ZO poptají ještě jiné firmy
– starostka seznámila ZO s pořizením pasportů na komunikace. Sdružení
Český ráj objednal hromadně manuál na zpracování pasportů. Cena i se
školením cca 300,-Kč

– starostka požádala ZO o rozvěšení tabulek zákaz volného pobíhání psů
– Zo nesouhlasí s inzercí v Turistických novinách 2016
–
Hlasovalo pro: 7 Hlasovalo proti: 0. Zdrželo se hlasování: 0
–

Ad 14 /- starostka předala kroniku za r.2015 k nahlédnutí a případným
opravám
Ad 15/ - Rakousy č.29 bude dál veden jako stavební – zbourán
Ad 16 / - Starostka seznámila s Výroční zprávou veřejného pořádku v katastru
obce Rakousy.
ZO bere na vědomí
Ad 17/ Diskuze ZO ukládá starostce zajistit opravu veřejného osvělení a
připojení bytu č.2 k el.energii
Kontroly komínů
p. Matzke navrhl jarní brigádu – první polovina dubna zajistí p. Matzke
Ad 18/ Závěr

Zasedání ukončeno ve 21.30 hodin
Zapsala: Iva Štejfová

Usnesení
ze 9.zasedání Zastupitelstva obce Rakousy,
které se konalo ve středu 16.3.2016 v 18 hodin
Zastupitelstvo obce po projednání:
1/ Bere na vědomí:
- Zprávu FV
- Zprávu KV
- Zprávu VHS
- Oznámení o stavbě Charvát-vrchNN
– Nové vedení Mikroregionu Podkozákovsko
– Zprávu Policie ČR
2/ Schvaluje
–
–
–
–
–
-

Účetní závěrku 2015
Jednací řád
Výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2015
Rozpočtové opatření č.1
Pronájem bytu sl. Kláře Brožové
Výsledek kontroly evidence obyvatel

3/ Ukládá starostce
– nechat připojit byt č.2 na el.energii a objednat opravu veřejného osvětlení
– zjistit vyhlášku na kontrolu revizí komínů
– p. Matzkeovi svolat jarní brigádu

Marta Franzová
starostka
Ověřovatel zápisu:
H.Matzke

Ověřovatel zápisu:
K.Mařík

