Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 3 ze dne 13. 01. 2015
Č. j.: OUR/1/2015
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18.35 hod
Konec jednání: 20.05 hod
Přítomni: M. Exnar, O. Rezek, D. Součková, Ing. P. Pouznar, V. Fišar,
Omluveni: Bc. M. Krystová, Ing. E. Slezáková

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 5 -zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Ing. Pavel Pouznar, Miloš Exnar
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Volba členů finančního výboru
4. Stanovení odměn členů výboru a SPOZu
5. Jednací řád
6. Revokace usnesení o závěrečném účtu 2013
7. Nové usnesení o závěrečném účtu za rok 2013
8. Sport klub
9. Různé a diskuze:

1. Schválení programu jednání:
Pan starosta Rezek uvítal přítomné, popřál jim hodně úspěchů v novém roce. Konstatoval, že je
přítomno 5 členů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přednesl návrh programu. Schválen.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Ing. Pavel Pouznar a Miloš Exnar.
Schváleno.

3. Volba členů finančního výboru:
Předsedkyně finančního výboru Bc. Martina Krystová se ze zasedání zastupitelstva omluvila,
proto se tento bod přesouvá na další zasedání.
4. Stanovení odměn pro členy výborů a SPOZu. Bylo navrhnuto 150 Kč na osobu a 1 schůzku.
Schváleno.
5. Jednací řád. Jednací řád byl doplněn a opraven dle požadavku z minulého zasedání. Schváleno.
6. Revokace usnesení závěrečného účtu za rok 2013. Audit z Královéhradeckého kraje za rok 2013
zjistil méně závažnou chybu v účetnictví. Ta byla při schvalování již opravena, ale přesto měl být
závěrečný účet schválen zastupitelstvem s výhradou. Schváleno.
7. Nové usnesení závěrečného účtu za rok 2013. Závěrečný účet za rok 2013 se schvaluje
s výhradou. Schváleno.
8. Sport Klub. Pan starosta připomenul průběh a hodnocení ankety na spokojenost občanů s tímto
zařízením. Nájemce pan Kulhánek se měl do konce roku 2014 písemně vyjádřit k připomínkám. Pan
starosta přečetl dopis od p. Kulhánka, ve stručnosti: K obsluze venku se nájemce vyjádřil, že potom
zůstává vnitřní prostor bez kontroly. Uspořádání venkovních stolů je v případě návštěvníků
s kočárkem nevhodné, jsou obsazené uličky. K výtce o nabídce občerstvení by chtěl vědět, o co mají
konkrétně návštěvníci zájem. Otevírací dobu má smluvně vázanou nájemní smlouvou do 22.hodiny.
Pokud mu zastupitelé dovolí, je ochoten zavírat ve 23.00 hodin. Závěrem dopisu slíbil, že se
vynasnaží o zkvalitnění svých služeb.
Pan starosta vyzval přítomné hosty, aby se k tomu také vyjádřili. Pan D. k výtce o provozní době
připomněl, že nájemce je limitovaný smlouvou a že možné řešení je dodatkem ke smlouvě. Pan P.
upozornil na to, že je hřiště už dva měsíce prázdné a že se ve sport. areálu nic neděje. Paní K.
nastínila možnost, že když se prodlouží provozní doba a návštěvníci budou hluční, jak to potom bude
obec řešit? Paní K. se přidala, že může nastat situace, že bude v obci hluk v pozdních nočních
hodinách a obec bude řešit opačnou situaci. Paní V. se ptala, jestli už v minulosti byla s nájemcem
vedena diskuze o tom, že jsou lidé nespokojeni a zda byla znát nějaká náprava? K tomu pan starosta
odpověděl, že s p. Kulhánkem na toto téma několikrát hovořil. Pan F. řekl, že tyto problémy jsou
celoroční. Paní Součková přispěla do diskuze s tím, že v dnešní době musí podnikání vypadat trochu
jinak a nájemce by měl být snaživější. Konec diskuze.
Poté dal starosta hlasovat o vypsání nového výběrového řízení na nájemce Sport klubu. Schváleno.
10. Různé:
a) Pan starosta oznámil, že se v pondělí 19.ledna koná Valná hromada Místní akční skupiny (MAS)
Mezi Úpou a Metují v České Skalici. Účast na ní přislíbila Bc. Krystová.
b) Pan starosta poděkoval rodinám Berkovcových, Krystových a Kolocových za Tříkrálovou sbírku.
V Rasoškách se vybralo 12.839 Kč, na Jaroměřsku celkem 239.716 Kč.
c) Pan Fišar za kulturní výbor informoval o připravovaných akcích. 31. ledna bowling v Jaroměři,
zamluveny jsou 4 dráhy. Na únor vyjednává termín na bruslení v Jaroměři. V současné době
sestavují plán na celý rok-výlety, MDD, čarodějnice. Dobrým nápadům od jiných se nebrání.
V návaznosti na předchozí diskuzi, řekl p. P., že některé výlety by se mohly líbit i zahrádkářům. Pan
P. by chtěl ve sportovním areálu Ruský kuželník.
d) Pan starosta informoval, že k 31. 12. 2014 máme v evidenci 662 obyvatel, z toho je 595 obyvatel
v Rasoškách a 67 na Dolním Plese.

e) K přechodu pro chodce pan starosta informoval, že se zpracovává projekt. Paní Krystová na
pracovní schůzce jako možnou variantu navrhla zrušit stávající veřejné osvětlení u autobusové
zastávky a nahradit ho osvětlením přechodu. Bude zapracováno do projektu.
f) Prodejna potravin Beta. Pan starosta se dotazoval majitelů prodejny, zda neuvažují o jejím prodeji.
Ti odpověděli, že v současné době o prodeji neuvažují, jedině že by obdrželi velmi lukrativní
nabídku.
g) Svoz bioodpadu rostlinného původu. Tento týden se k tomuto tématu koná přednáška v zasedací
místnosti na MěÚ v Jaroměři, kde budou zástupci MŽP a Krajského úřadu Hradce Králové. Co se
týká svozu tříděného odpadu, po konzultaci s firmou Marius Pedersen je možné si objednat svoz
plastů dvakrát týdně nebo na mimořádné svozy za zavolání. Obec se přiklání k této variantě, neboť je
problém v obci najít další svozové místo.
h) informace pro zastupitele-pracovní schůzka se bude konat 29. ledna od 18.00 hodin, Veřejné
zasedání se plánuje na 3. února.
V diskuzi se pan D. ptal, co s občany, kteří nemají vlastní nádobu na odpady? Zda má obec nějakou
vyhlášku, která by toto nařizovala? Zda má obec vyhlášku na psy, zda má evidováno, kteří psi jsou
očkováni? Pan starosta odpověděl, že vyhláška na odpady není, svoz odpadu si sjednávají
domácnosti sami. Obec má vyhlášku na poplatky za psy, vede jejich evidenci, ale přehled o jejich
očkování nemá. Pan starosta se pokusí zjistit, zda obec má v těchto případech nějakou pravomoc
nařídit občanům vlastnit popelnici a vést evidenci o očkovaných psech.
Pan S. se dotazoval na zjištění ve věci střetu zájmů v kontrolním výboru. Paní Součková odpověděla,
že pokud daná osoba nevykonává účetnictví a správu rozpočtu na obci, může v kontrolní výboru být.
Paní K. k tomu řekla, že podle ní o střet zájmů jde, neboť daná osoba má v příspěvkové organizaci
dohodu o provedení práce, která je placená z osobních nákladů. Na základě zákona o finanční
kontrole je hlavní účetní, rozděluje peníze, upravuje rozpočet, dělá inventury. K tomu jako externí
pracovník vede ve škole účetnictví. V případě prováděné kontroly ve škole by kontrolovala sama
sebe. Paní Součková řekla, že to znovu prověří.
Pan S. se vyjádřil k Rasošskému zpravodaji. Uvádějí se v něm zápisy ze zasedání zastupitelstva a
některé věci jsou pro občany nezajímavé. Koho to zajímá, má možnost si dojít na obecní úřad a
nahlédnout do úplného zápisu. Měl by tam být i příspěvek od zastupitelů. Dále připomněl, že kdo ten
zpravodaj píše, měl by chodit na zasedání zastupitelstva.
Pan Exnar se vrátil k připomínce ke sportovnímu areálu, že je prázdné. V zimních měsících se
nedoporučuje na umělý povrch stoupat. Za rok 2014 se na poplatcích vybralo necelých 6 tisíc korun.
Náklady na údržbu nebyly žádné. Hřiště s umělým povrchem vyžaduje údržbu přibližně jednou za
čtyři až pět let s odhadem nákladů (výměna bílého písku) přibližně 15 tisíc korun. Hřiště bylo
vybudované pro občany Rasošek a ne proto, aby vydělávalo. Pan P., že zahrádkáři budou kupovat
nový sporák do kuchyňky.

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 13. 1. 2015
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
2.

Zapisovatele i ověřovatelé: Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1-Exnar.

3.

Odměny členů výborů a SPOZ: Pro – 5, proti – 0, zdržel se –0.

4.

Jednací řád: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.

5.

Revokace usnesení o závěrečném účtu za rok 2013: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.

6.

Schválení závěrečného účtu za rok 2013 s výhradou: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.

7.

Vyhlášení výběrového řízení na nájemce Sport klubu: Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1 Exnar.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo obce Rasošky ukládá:

Starosta Obce Rasošky: Oldřich Rezek..............................................
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar … .......................................
Miloš Exnar ...............................................
Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 14. 01. 2015
Vyhotovila: Marie Kučerová…………….............................

