Zápis z jednání ZO Raková č. 3/2020
konaného dne 3.3.2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Místo konání : OÚ Raková
Přítomni : F. Bůcha, , N.Kartýsková, J.Petříček, J. Soukup, R. Štincíková, L.Němeček
V.Štincík
Hosté : J. Živný
Omluveni:
Doba konání : 19:00 – 20:15 hod.
Program zastupitelstva
1) Zahájení
2) Stav Bú
3) Zařazení bodu do programu
4) Dotace
5) Územní plán
6) Výsledky hospodaření MŠ
7) Bioodpad
8) Úvěr
9) Kontrolní komise
10) Plot
11) Diskuse
12) Usnesení
13) 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.
2) Stav Bú-ČS 362 tis, NB 77 tis
3) Zařazení nového bodu do programu zasedání ZO dne 3.3.2020. ZO schvaluje.
4) Dotace: - podaná dotace na opravu požární nádrže, bude podána na lesní školky,
válečné hroby, byla podána dotace na těžbu dřeva 2018
5) Zastupitelstvo obce Raková podle § 6 odst. (5) písm. b) a § 47 odst. (5) zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) schvaluje
zadání územního plánu Raková s tím, že plochy bydlení a plochy smíšené obytné (§ 4
a § 8 vyhlášky 501/2006 Sb.) budou ve svých podmínkách pro využití ploch
s rozdílným způsobem využití při stanovení podmínek prostorového uspořádání,
včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace
zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezování
stavebních pozemků a intenzity jejich využití) obsahovat prvky regulačního plánu.
6) Výsledek hospodaření MŠ za rok 2019 je 3694,05 Kč zisk. ZO schvaluje hospodaření
za rok 2019.
7) Bioodpad – poptáno u firmy Rumpold R – cenově únosné, problém termín. ZO
schvaluje přistavení kontejneru. Termín první termín v dubnu jeden kontejner,
umístění ve sportovním areálu.
8) ZO projednalo návrh na vzetí úvěru 1 mil. Kč na pokrytí nákladů stavby skladů
hasičárny na rok 2020. ZO schvaluje jednohlasně.
9) Kontrolní komise – p. Němeček podal návrh na člena kontrolní komise. Na následném
zastupitelstvu bude rozhodnuto přijetí nového člena kontrolní komise.
10) Plot u zastávky-bude poptána cena materiálu na oplocení, práce bude provedena
svépomocí.
11) Diskuse: Následné zastupitelstvo 8.4.2020
12) Usnesení : ZO bere na vědomí : bod č. 2, 4, 7, 9, 10
ZO schvaluje : bod č. 1,3, 5, 6, 8 jednohlasně
13) Zastupitelé ukončili jednání ve 20:15 hod

Ověřil:

J. Soukup
…………………………….
V.Štincík
……………………………..
Zapsal: N. Kartýsková ……………………………..
František Bůcha
Starosta obce
Vyvěšeno 3.3.2020
Sejmuto 19.3.2020

Naděžda Kartýsková
Místostarostka obce
Vyvěšeno elektronicky 3.3.2020
Sejmuto elektronicky 19.3.2020

