Zastupitelstvo obce – 22. května 2014
Číslo 2/2014, červen 2014

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 22. dubna 2014
 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti s fi ČEZ
distribuce a.s. pro stavbu RD Ing. H. – schváleno
 Smlouva o právu provést stavbu – kanalizační vedení pro p. B.
Smlouvy tohoto typu se budou projednávat častěji, vyžaduje to
nový Občanský zákoník - schváleno
 Smlouva o právu provést stavbu – nový chodník mezi Ing. H. R.
a Obcí Rasošky. Smlouva je potřeba pro zřízení přechodu u
autobusové zastávky - schváleno
 Smlouvy o poskytnutí příspěvků pro místní organizace:
o Myslivecké sdružení Paseky – schváleno
o TJ Rasošky – schváleno
o ZO zahrádkářů – schváleno
o P. Tázler - motorismus – schváleno
o Sbor dobrovolných hasičů Rasošky – schváleno
o SK Rasošky-nohejbal – schváleno
 Směrnice o veřejných zakázkách - schváleno
 Směrnice o schvalování účetní závěrky - schváleno
 Zastupitelstvo obce souhlasí s
rozdělením hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ Rasošky následovně: do fondu odměn převést
1.614 Kč a do rezervního fondu převést 159.748,38 Kč schváleno.
 Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce a závěrečný
účet obce - schváleno
 Darovací smlouva Obce Vlkov na poskytnutí finančního daru ve
výši 15. 000 Kč na provoz Mateřské školy v Rasoškách schváleno.

 Smlouva o nájmu z hrobového místa - po 12 letech se obnovují
nájemní smlouvy na hrobová místa, výše poplatku za nájem 4 Kč
a za služby 10 Kč na rok a metr čtverečný - schváleno
 Smlouva s firmou EKO-KOM o podmínkách odměny za tříděný
odpad obce – schváleno
 Smlouva se Správou silnic Královéhradeckého kraje. Pro
vybudování přechodu pro chodce jsou potřeba: Smlouva o
bezplatné výpůjčce cca 16 m2 pozemku č. 2110/1 ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje a Smlouva o právu provést stavbu
inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti, tj. pro vybudování
elektrického rozvodu pro nasvětlení přechodu a signalizaci –
schváleno
 Hasičská stříkačka - rozeslány čtyři výzvy o cenovou nabídku.
Schválena firma Kamila Nevřela z Velkých Heraltic s částkou
179. 395 Kč.
 Rozpočtové opatření č. 1. navýšení příjmů o finanční dotaci na
volby, dar z obce Vlkov a poplatku za zřízení věcných břemen.
Navýšení výdajů o náklady na školení velitele jednotky a velitele
družstva SDH, opravu pronajatého traktůrku – schváleno
 Návrh změny úředních hodin - Obecní úřad navrhuje změnu
dopoledních úředních hodin z úterý od 8 – 10 hodin na středu od
8 – 10 hodin. Důvodem je otevírací doba pošty, kdy si mohou
občané při cestě na poštu vyřídit potřebné věci i na úřadě –
schváleno.
Zastupitelstvo obce – 10. června 2014
 Na zasedání v květnu byla vybrána firma SURPMO jako
zpracovatel změny územního plánu č. 4. Zastupitelstvu byl
předložen návrh dodavatelské smlouvy - schváleno
 Oprava vozovky podél ZOD Rasošky směrem k fotbalovému
hřišti. Vybrána a schválena byla firma SPOJ - OCEL s.r.o. s
cenou – 3. 100 Kč za tunu - schváleno

 Rozpočtové opatření č. 2. Po výběru dodavatele na opravu
vozovky v Rasoškách je třeba navýšit rozpočet. Zakoupení party
stanu, který by sloužil pro akce pořádané obecním úřadem nebo
organizacemi v obci. Celkové navýšení výdajů rozpočtu obce je
64. 000 Kč - schváleno

Obecní úřad Rasošky:
 Děkuje: Mysliveckému sdružení za úklid kolem obce.
TJ Rasošky za uspořádání čarodějnic a SDH Rasošky za
zabezpečení.

Životní jubileum v období dubna až června 2014 oslavili:
Klemens Rudolf

60 let

Vaníček Vladimír 65 let

Materna Zdeněk

60 let

Melčová Marie

70 let

Pavelková Jana

60 let

Vondráček Jiří

70 let

Prokeš Milan

60 let

Pírková Jiřina

80 let

Škaldová Jana

65 let

SDH Rasošky za sběr železa, za úklid požární nádrže
„Zezule“, za uspořádání „Velikonoční návsi pro děti“ a
za uspořádání cyklovýletu.
Marxově rodině za uspořádání rybářských závodů.
Organizacím ve vesnici a jednotlivcům za uspořádání
dětského dne.
Za hojnou účast všem občanům Rasošek, kteří se
zúčastnili „Pouťové zábavy“ u obecního úřadu a všem
jedincům za pomoc při přípravách a úklidu.
Václav Rejchrt – autodoprava za opravu cesty na Jíláku

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

 Upozorňuje všechny občany: Změna dopoledních úředních
hodin! Úřední hodiny se přesouvají z úterý na středu od
8:00 do 10:00 (bez přítomnosti pana starosty).

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
ze dne 23. – 24. 05. 2014 v Rasoškách
Počet osob zapsaný do voličského seznamu
Počet voličů
Počet platných hlasů
Volební účast

509
81
79
15,91 %

Vítězné pořadí:

1. místo
2. místo
3. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

TOP 09 a STAN
ANO 2011
ODS
ČSSD
KDÚ-ČSL
KSČM
Česká pirátská strana
Strana zelených
Strana svobodných občanů

16 hlasů
11 hlasů
10 hlasů
10 hlasů
9 hlasů
7 hlasů
5 hlasů
3 hlasy
2 hlasy

Sportovní areál Rasošky
Upozorňujeme občany nejen Rasošek, že došlo k úpravě ceníku (viz
webové stránky obce Rasošky)
TENISOVÉ ZÁKLADY POD DOHLEDEM ZKUŠENÉHO
TENISOVÉHO TRENÉRA
Náš nově vybudovaný sportovní areál vybízí k mnoha sportovním
aktivitám. Bezesporu jednou z těch nejlákavějších je tenis. Ve
spolupráci s tenisovým trenérem Mgr. Pavlem Šimkem připravujeme
tenisový kroužek, jehož obsahem budou úplné základy tohoto sportu
počínaje výběrem rakety, první rady pro všechny začátečníky a dle
zájmu Vašich ratolestí případně pravý tenisový trénink. V tuto chvíli
zjišťujeme, jak velký zájem by o tento způsob trávení volného času
mezi Vašimi dětmi byl. Pokud je tedy tenisový sport to, co by vaše
děti lákalo zkusit, kontaktujte správce areálu p. Miloše Exnara osobně
nebo telefonicky (602583069). Podle vašeho zájmu budeme
v součinnosti s Mgr. Pavlem Šimkem realizovat příslušné kroky.

ZŠ a MŠ Rasošky
Začínající spisovatelka v našem pedagogickém kolektivu
Učitelka naší mateřské školy, paní Šárka Jechová, vydala svou prvotinu
Pohádky k povídání s jednoduchými úkoly pro rozvoj řeči a dalších
dovedností. Paní Jechová, která působí na našem zařízení jako vynikající
odborník na předškolní vzdělávání, se rozhodla přesáhnout rámec svého
působení na děti vydáním dětské knížky. Tato kniha učí předškolní děti i
děti nejmladšího školního věku vyjadřovacím schopnostem, trénuje
jejich krátkodobou paměť, učí je logicky myslet, rozlišovat synonyma,
homonyma, trénovat porozumění textu a mnoho dalšímu. Ve známých
českých pohádkách, kde jsou postavy a předměty znázorněny kresbami,
se spisovatelka snaží předejít problémům s mluvením a vyjadřováním
všeobecně u našich dětí. Na nápad ji přivedla právě praxe, kde se setkává
s tímto, v dnešní době stále častějším, problémem. Sama autorka o své
práci řekla: „Ze své praxe učitelky v mateřské škole vím, že čím dál více
dětí má problémy s mluvením a vyjadřováním. Jsou obklopeny
technickými vymoženostmi, dokážou bravurně zacházet s tablety a
počítači, ale pohádky znají pouze z televize a často nedovedou
převyprávět příběh souvislými větami. Moc bych si přála, aby tahle
pohádková knížka neležela uklizená někde na poličce, ale naopak, ať je
ohmataná a „trošku pomačkaná“ od neustálého prohlížení, čtení a
vyprávění, nošení v batůžku na cestách k babičce nebo na prázdniny.
Protože to bude znamenat, že se mi můj záměr, alespoň malinko přispět
k rozvoji řeči, podařil.“ (konec citátu).
Milá Šárko, máš naši velkou podporu a obdiv a doufáme, že tvůj
spisovatelský počin nezůstane osamocený. Držíme ti pěsti.
Mgr. Dana Štěpánová a kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Rasošky

 19. července 2014 hudební festival FestNefest Masarykovy
sady Jaroměř, začátek ve 14:00 hodin.
 Josefovská slavnost a Boj o pevnost 12. 7. 2014, začátek 13.30
hodin.
 Sdružení PRONÁMĚSTÍ pořádá pravidelné Bleší trhy
v Jaroměři Trhy se konají po celé letní období, vždy poslední
sobotu v měsíci, od 8.00 do 11.00 hodin na Velké podsíni
našeho náměstí u vinotéky sv. Mikuláše.
 Příměstský camp OSADA SEMONICE 7. – 11. 7. 2014 pro
děti ve věku 7 – 12 let. Každý den od 8 do 18 hodin, cena 100
Kč/den – hry, výlety, výtvarná činnost, sporty, hudba,…
 6. – 9. srpna Josefov ožije 19. ročníkem metalového festivalu
Brutal Assault.
 6.září 2014 – pořádá SDH Rasošky oslavy 120 let činnosti v naší
obci

Plánované akce v naší obci a okolí
 Pouťové posezení pod lipami - SDH Vlkov a Obec Vlkov
pořádají v sobotu 5. července 2014 tradiční pouťové posezení
pod lipami na vlkovské návsi. Program: 14.00 hod.
vysvěcení zvoničky, odpolední posezení s hudbou,
14.30
hod. hasičská soutěž "Vlkovská ulička", 19.00 hod. taneční
zábava.
 Vlkovský jarmark - 20. 9. 2014 zve všechny zájemce Obecní
úřad Vlkov na již tradiční jarmark, jehož součástí je i ohlédnutí
za prázdninami. Začátek akce ve 12:00 hodin na dětském hřišti
na návsi. V případě špatného počasí bude akce přesunuta do
místní sokolovny. Jarmark bude zakončen taneční zábavou za
doprovodu hudební skupiny POKROK.
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