Zápis z ustanovujícího zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 1 ze dne 6.11.2014
č.j.: OUR/98/2014
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18.35 hod
Konec jednání: 20.21 hod
Přítomni: M. Exnar, O. Rezek, D. Součková, Bc. M. Krystová, Ing. P. Pouznar, V. Fišar, ing. E.Slezáková

Pořad jednání :
1. Počet přítomných: 7 -zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Bc. Martina Krystová, Vladimír Fišar
3. Program:
1.

Schválení programu jednání

2.

Slib členů zastupitelstva obce

3.

Volba zapisovatele, ověřovatelů

4.

Tip volby – veřejná – tajná

5.

Určení funkcí – uvolněný - neuvolněný

6.

Volba starosty

7.

Volba místostarosty

8.

Volba předsedů výborů

9.

Odměny členům zastupitelstva

10.

Smlouva ČEZ – věcné břemeno-služebnost

11.

Vstup do MAS Mezi Úpou a Metují

12. různé
4. Dosavadní starosta obce pan Rezek jako předsedající přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že je
přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce Rasošky, zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné.
Přednesl návrh programu jednání. Byl schválen.
5. Pan Rezek jako předsedající přednesl slib členů zastupitelstva obce. Všichni jej stvrdili slovem
„slibuji“ a zároveň podpisem na listině obsahující tento slib.
6. Jako zapisovatel byla navržena paní M. Kučerová. Schváleno.
Na ověřovatelé zápisu byli navrženi Bc. M.Krystová a p. Vl. Fišar. Schváleno.
7. Tip volby: veřejná nebo tajná. Navržená veřejná. Schváleno.
8. Určení funkcí: uvolnění či neuvolnění. Navrženo neuvolnění. Schváleno.
9. Volba starosty proběhla veřejně. Na funkci starosty navržen pan Oldřich Rezek. Schváleno.
10. Volba místostarosty proběhla veřejně. Na funkci místostarosty pan Miloš Exnar. Schváleno.

11. Zastupitelé odhlasovali počet členů ve finančním a kontrolním výboru, tj. 5. Předsedkyní finančního
výboru byla navržena paní Bc. Martina Krystová, předsedkyní kontrolního výboru paní Denisa
Součková. Schváleno.
Nově zřízené výbory – kulturní a stavební budou mít 3 členy. Předsedou kulturního výboru byl
navržen pan Vladimír Fišar, předsedkyní stavebního výboru paní ing. Eva Slezáková. Schváleno.
12. Navržené odměny členům zastupitelstva v souladu s § 72 zákona o obcích a nař.vlády č. 37/2003Sb.o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění:
Navržené odměny pro starostu a místostarostu jsou 80 % z nároku na odměnu, ostatní zastupitelé
v plné výši.
Neuvolněný starosta – 17.500 Kč, neuvolněný místostarosta-13.000 Kč, sloučené odměny pro
zastupitele a předsedu výboru – 1.520 Kč. Sloučené odměny pro zastupitele a člena výboru-1.210
Kč, pro zastupitele 460 Kč. Schváleno.
13. Smlouva ČEZ na věcné břemeno-služebnost č. IE-12-2000484/VB/ Dolní Ples – vrchní vedení NN
k pozemku č 1802, 2112/1 a 2123/4 v k. ú. Rasošky. Schváleno.
14. Vstup do MAS Mezi Úpou a Metují. Pan starosta předal slovo panu Exnarovi. Ten vysvětlil, že se
jedná o akční skupinu-občanské sdružení v našem regionu, které shání dotace pro neziskové
organizace, školy apod. Kdo by měl zájem o nějakou dotaci, má do 12. 11.14 vyplnit průzkumový
dotazník. V minulosti MAS poskytovala dotace do 1 mil. korun pro jednu žádost. Paní Krystová se
dotazovala od kdy o tom úřad ví? Pan Rezek odpověděl, že přesný termín nezná, ale že někdy od
léta. Paní Krystová, že je to od ledna 2014 a proč se to dozvídáme až nyní? Paní ředitelka se zapojila
do diskuze s tím, že stejný program má už založené sdružení Zezule, které je absolutně nefunkční a
už v minulosti se na zasedání řešilo, zda ho zrušit či nikoliv. Paní Krystová k tomu dodala, že
sdružení MAS je trochu o něčem jiném. Pan Exnar podal návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce
Rasošky schvaluje zařazení správního území obce Rasošky do územní působnosti Místní akční
skupiny Mezi Úpou a Metují na období 2014-2020 a souhlasí s realizací ISÚ MAS Mezi Úpou a
Metují na období 2014-2020 ve svém správním území. Schváleno.
15. Různé:
a) Na obecní úřad byla předána žádost o převzetí provozování bufetu ve Sport Klubu v Rasoškách.
Žádost podala paní M.Alinová na základě častých stížností občanů na obsluhu. Zastupitelé se
dohodli, že nejprve vydají anketu o spokojenosti občanů. Již na zasedání sestavili 10 otázek,
které by měli místní občané zodpovědět. Po jejím vyhodnocení se rozhodnou, zda smlouvu o
provozování bufetu ve Sport Klubu vypoví, či ne, výpovědní lhůta činí dva měsíce.
b) Paní Jetmarová poslala žádost o pokácení dvou stromů-lip na obecním pozemku před jejím
domem v Rasoškách ve Vsi. Oba stromy zasahují do el.vedení a stíní jejímu domu. Pan starosta
k tomu řekl, že se před lety v této kácely všechny stromy na obecním pozemku, které byly až
příliš blízko k soukromému majetku, jen tyto dva tam zůstaly, neboť si to původní majitel nepřál.
V dnešní době se změnil majitel a situace je tak jiná. Paní je ochotna si dřevo ze stromů uklidit,
chce jen odborné pokácení těch stromů. Schváleno.
c) Pan A. Vlk zaslal žádost o povolení užívat obecní pozemek č. 1592/74 jako přístupovou cestu ke
svému pozemku. Nemá žádné požadavky na úpravu přístupové cesty. Pan ing. Pouznar se dotázal
pana starosty, zda tomu něco brání a pan starosta řekl, že ne prý v tom není žádný problém a
obec o nic nepřichází. Schváleno.
d) Královéhradecký kraj schválil dotaci pro JSDH Rasošky ve výši 8.400 Kč na odbornou přípravu
rasošských hasičů. Smlouva o dotaci byla schválena.
e) V souvislosti se slíbenou dotací se schválilo i rozpočtové opatření č. 5.
f) V průběhu dalšího jednání pan starosta poděkoval Svazu zahrádkářů v Rasoškách za uspořádání
podzimní výstavy. Oznámil, že dne 7.11. proběhne jednání k přechodu pro chodce za účasti
projektantů a stavebního odboru. 27.listopadu se bude kolaudovat zateplení místní školy.
Vyhodnocení ankety o spokojenosti občanů s provozem bufetu ve Sport Klubu proběhne
25.11.14 od 18 hodin, pracovní schůzka zastupitelů bude 27.11. v 18 hodin a veřejné zasedání

zastupitelstva bude 2.12.2014. Požádal předsedy výborů, aby na příštím zasedání předložili své
návrhy na členy výborů. Ing. Slezáková vznesla dotaz, jakou pracovní náplň bude mít stavební
výbor. S panem starostou se domluvili na individuální schůzce.
g) Paní Součková oznámila a zároveň pozvala na akci „Mikuláš“, která bude zároveň s putovním
pohárem Rasošské vánočky dne 6.12.14 na fotbalovém hřišti. Pan Fišar pozval na rozsvěcení
vánočního stromu 29.11.14 v Rasoškách. Ing. Zmítková pozvala přítomné na školní besídku
spojenou s výstavou dne 11.12.14 od 14 hodin odpoledne.
h) Pan M.Slezák podotkl, že bude potřeba rozhodnout o sdružení Zezule, abychom opět neplatili
příspěvky a včas ukončili členství.
i) Paní V.Slezáková se ptala, proč u voleb seděla paní Kratochvílová z Josefova? Že nevidí důvod,
proč by u voleb v Rasoškách měl sedět občan z Josefova! Paní Kučerová uvedla, že paní
Kratochvílová byla náhradnice za paní Školovou, která musela v té době řešit vážné rodinné
problémy a že tam chtěla mít někoho, kdo tomu rozumí. Paní Krystová k tomu sdělila, že paní
V.Slezáková myslí asi to, že jsme už v minulosti řešili, že by bylo vhodné dávat přednost
občanům z Rasošek. Paní Kučerová řekla, že bylo vyvěšeno oznámení k volbám a tyto osoby se
přihlásily do volební komise.
j) Pan M.Slezák se dotazoval na opravu cesty na křižovatce u transformátoru, zda bude pokračovat,
neboť je stále hrbolatá. O tom bude jednáno v rámci rozpočtu na rok 2015.
Závěrem pan starosta popřál zastupitelům hodně úspěchů v novém volebním období.

Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 6. 11. 2014
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
2.

Zapisovatele i ověřovatele: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

3.

Tip volby-veřejná: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

4.

Určení funkcí – neuvolněná: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2-Krystová, Slezáková

5.

Novým neuvolněným starostou obce Rasošky byl zvolen Oldřich Rezek: Pro – 5, proti – 0, zdržel se
– 2-Krystová, Slezáková

6.

Novým neuvolněným místostarostou byl zvolen Miloš Exnar: Pro – 4, proti – 1 Slezáková,
zdržel se – 2-Exnar, Krystová

7.

Počet členů ve finančním a kontrolním výboru –pět: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

8.

Předsedkyni finančního výboru Bc. M. Krystová: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.

9.

Předsedkyní kontrolního výboru D. Součková: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Součková

10.

Nové výbory kulturní a stavební: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

11.

Počet členů v kulturním a stavebním výboru – tři: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

12.

Předseda kulturního výboru – Vl. Fišar: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Fišar

13.

Předseda stavebního výboru – Ing.E. Slezáková: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková

14.

Odměny členům zastupitelstva obce Rasošky:
neuvolněný starosta – 17.500,00 Kč: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Krystová, Slezáková
neuvolněný místostarosta – 13.000,00 Kč: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Krystová, Slezáková
člen zastupitelstva a předseda výboru – 1.520,00 Kč: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová
člen zastupitelstva a člen výboru – 1.210,00 Kč: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová
člen zastupitelstva – 460,00 Kč: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
Odměny byly schváleny od 7.11. 2014: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

15.

Smlouva ČEZ na věcné břemeno-služebnost č. IE-12-2000484/VB/ Dolní Ples: Pro – 7, proti – 0,
zdržel se – 0.

16. Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje zařazení správního území obce Rasošky do územní
působnosti Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují na období 2014-2020 a souhlasí s realizací ISÚ
MAS Mezi Úpou a Metují na období 2014-2020 ve svém správním území: Pro–7,proti–0,zdržel se–0.
17.

Skácení dvou lip na pozemku č. 1535 v ulici Ve vsi: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

18. Povolení užívat pozemek č. 1592/74 jako přístupovou cestu-p.Vlk: Pro – 6, proti – 0, zdržel se –1
Slezáková
19. Smlouva o dotaci pro JSDH od Královéhradeckého kraje: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
20.

Předložené rozpočtové opatření č. 5: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky ukládá :

1. Předsedové výborů předloží návrhy na členy komisí
2. Starosta předloží vyhodnocení ankety Sport klubu

Starosta Obce Rasošky : O Rezek..............................................
Ověřovatelé : Bc. M.Krystová.......................................
Vl. Fišar ...............................................
Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 11.11.2014
Vyhotovila : M.Kučerová..............................

