Zápis z jednání ZO Raková č. 10 /2020
konaného dne 10.11.2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místo konání : Sál KD Raková
Přítomni : F. Bůcha, J.Petříček, , L.Němeček, , N.Kartýsková, J. Soukup, R. Štincíková, V.Štincík
Hosté : D.Kartýsek
Omluveni:
Doba konání : 19:00 – 20:30 hod.
Program zastupitelstva
1) Zahájení
2) Stav Bú
3) Obecní les
4) Návrh rozpočtu pro rok 2021
5) Pumptracková dráha
6) Nová autobusová linka
7) Rozpočtové opatření
8) Diskuse
9) Usnesení
10) Ukončení
1) Starosta obce F. Bůcha zahájil jednání přivítáním zastupitelů a zároveň konstatoval,
že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli navrženi p. J. Soukup,
p. V.Štincík. Zpracování zápisu pověřen p. N. Kartýsková . Starosta navrhl přidání bodu
do ZO č. 6,7 – ZO schvaluje.
2) Stav Bú-ČS 433 tis Kč, NB 474 tis Kč
3) Pan Kartýsek seznámil ZO se stavem kůrovcové kalamity v obecních lesích. Palivové
dřevo bude nabídnuto občanům obce za cenu 400,- a 500,- Kč/m3, bez samovýroby. Bude
poptán harvestor na odstranění kůrovcové kalamity u p. Hajšmana z Blovic.
4) Návrh rozpočtu pro rok 2021 ZO projednalo a schválilo.
5) ZO projednalo možnost získání dotace na pumptrackovou dráhu ve sportovním areálu a
zároveň souhlasí s podáním žádosti o dotaci.
6) Obec Veselá podala ZO Raková návrh na přidání autobusového spoje a to v čase 14:10
hod z Rokycan směr Nevid. Podmínkou zařazení spoje do jízdního řádu je příspěvek
25 000,- Kč ročně od naší obce. ZO projednalo a neschválilo zařazení tohoto nového spoje
do jízdního řádu z důvodu: - vysoká cena na zřízení oproti ročnímu příspěvku na dopravní
obslužnost, která je 11000,- Kč.
-ZO se shodlo, že četnost spojů je dostatečná, což je v čase
13:10 hod a 15:15 hod z Rokycan. Proto spoj ve 14:10 hod
ze zdá být navíc.
7) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.10 / 2020 – doplatek na více práce na
komunikaci.
8) Diskuse: Zdobení Vánočního stromu proběhne v sobotu 28.11.2020 ve 14:00 hod.
9) Usnesení : ZO bere na vědomí : bod č. 2,3,
ZO schvaluje : bod č. 1,4,5,6,7 jednohlasně
10) Zastupitelé ukončili jednání ve 20:30 hod
Ověřil:

J. Soukup
…………………………….
V.Štincík
……………………………..
Zapsal: N. Kartýsková ……………………………..
František Bůcha
Starosta obce
Vyvěšeno 10.11.2020
Sejmuto 26.11.2020

Naděžda Kartýsková
Místostarosta obce
Vyvěšeno elektronicky 10.11.2020
Sejmuto elektronicky 26.11.2020

