Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 7 ze dne 5. 5. 2015
Č. j.: OUR/65/2015
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18.37 hod
Konec jednání: 20.06 hod
Přítomni: Miloš Exnar, Oldřich Rezek, Denisa Součková, Ing. Pavel Pouznar, Vladimír Fišar,
Ing. Eva Slezáková.
Omluveni: Bc. Martina Krystová
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Vladimír Fišar, Ing. Eva Slezáková
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Smlouva Sport klub
4. Výběr dodavatele „Chodníky v Chalupách“
5. Výběr dodavatele garáž. vrat – hasiči
6. Inventura Sport klub
7. Pořádání MDD
8. Pozemek D. Ples – Borůvka – info
9. Různé - diskuze
10. Smlouvy na příspěvky organizacím

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Pan starosta Oldřich Rezek uvítal přítomné, oznámil, že je přítomno 6 členů, zastupitelstvo
je tedy usnášeníschopné. Přednesl návrh programu. Schváleno.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Vladimír Fišar a Ing. Eva
Slezáková. Schváleno.

3. Nájemní smlouva na Sport klub mezi obcí Rasošky a panem Davidem Šarfenbergerem s
platností 1. 6. 2015. Po provedené úpravě v souvislosti s otevírací dobou o výrok: dle
okolností i déle, smlouva schválena.
4. Výběr dodavatele na zhotovení chodníků v Chalupách. Celkem se do výběrového řízení
přihlásilo 11 firem, z toho byly 4 vyřazeny. Vítězem je firma Rudolf Polák, Dolnopleská 432,
Jaroměř-Josefov s celkovou nabídkovou cenou 2,684.204,65 Kč včetně DPH. Návrh smlouvy
o dílo byl s p. Polákem projednán a doplněn o body o fakturaci a smluvní pokuty dle
podmínek z výběrového řízení. Termín podpisu smlouvy a předání staveniště je stanoven na
14. května 2015. Schváleno.
Technický dozor investora bude provádět Ing. Eva Slezáková a autorský dozor projektant Ing.
Josef Hauck. Schváleno.
5. Výběr dodavatele na nová garážová vrata hasičské zbrojnice v Rasoškách. Pan Vladimír
Fišar řekl, že hasiči na konci roku 2014 oslovili tři dodavatele, ze kterých nejlevnější nabídku
předložila firma Petr Horyna-AB systém, Česká Skalice s nabídkou 60.445,55 Kč včetně
DPH. Ostatní nabídky se pohybovaly v rozmezí 84 a 85 tisíc korun. Ing. Slezáková se
dotázala, zda na to jsou peníze v rozpočtu? Pan Vladimír Fišar odpověděl, že částka je
v rozpočtu pro JSDH. Nabídka firmy Petr Horyna-AB systém, Česká Skalice byla schválena.
6. Inventura Sport klub. Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní výbor provést v souvislosti
s ukončením nájmu s panem Miroslavem Kulhánkem předávací inventuru ve Sport klubu
v týdnu od 25. května 2015. Schváleno.
7. Pořádání dětského dne 7. června 2015 se ujme kulturní výbor spolu s ostatními místními
spolky. Pracovní schůzka je stanovena na 14. května v 18 hodin. Paní Marie Kučerová pošle
spolkům pozvánku.
8. Pozemek Dolní Ples. Na minulém zasedání zastupitelstva se projednávala nabídka pana
Borůvky na odkup pozemku-cesty na Dolním Plese. Zastupitelstvo si ponechalo čas na
rozmyšlenou. Mezi tím obdržel pan starosta zprávu, že nabízený pozemek kupuje Ing.
Vladimír Rejchrt, který již část cesty vlastní.
9. Různé:
a) Obecní úřad obdržel žádost na schválení Smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích
obce na Dolním Plese a v Rasoškách, a firmou ČEZ Distribuce č. SML o PS r08v02. Jedná se
o výměnu sloupů el. vedení. Schváleno.
b) Sbor dobrovolných hasičů provedl v Rasoškách sběr starého železa. Celkem se utržilo
9.846 Kč, které byly rozpočtovým opatřením č. 2 darovány SDH Rasošky. Schváleno.
c) Ing. Pavel Pouznar předložil plán činnosti finančního výboru obce Rasošky pro rok 2015.
Stanovení předmětu kontroly bude oznámeno vždy 10 pracovních dnů před zahájením vlastní
kontroly. Dále si finanční výbor dal za úkol najít optimální uložení části finančních
prostředků obce a jejich úročení. Schváleno.
d) Úprava stavu pozemku pod vodojemem. Obec vlastní polovinu pozemku pod vodojemem,
druhou vlastní Římskokatolická farnost Josefov. Pan starosta se zástupce farnosti dotazoval,
zda by byla možnost odkoupit druhou polovinu. Bylo mu sděleno, že církev nemá povoleno
prodávat pozemky, může pouze směňovat. Obec by musela najít pozemky vhodné ke směně.
Možná by se tímto způsobem mohl vyřešit i problém s pozemky pod fotbalovým hřištěm. Ing.
Pavel Pouznar se v této souvislosti dotazoval o jaké dotace TJ Rasošky žádá, zda by vadilo,

kdyby celé hřiště vlastnila obec Rasošky? Pan Jan Rezek za TJ Rasošky odpověděl, že žádali
o dotaci na zelený trávník, ale neuspěli právě proto, že nejsou majiteli celého pozemku.
V dotacích jsou nabízeny velké částky. U TJ Rasošky nyní proběhl nábor malých dětí a i to
má vliv na posouzení dotace.
e) Starosta obce oznámil, že proběhne dopravní uzavírka ulice v Josefově od 11.5.2015 do
26.7.2015. Zjišťoval na Krajském úřadě, kde bude náhradní autobusová zastávka, která
nebyla do poslední chvíle určena. Bylo mu sděleno, že musí být na objízdné trase. Nakonec
obec obdržela informaci, že náhradní autobusová zastávka bude v ulici Ve Vsi u Kampeličky.
Provizorní jízdní řády se liší přibližně o 5 minut proti standartním.
f) Žádost o dotaci na výstavbu chodníků v Chalupách. Se žádostí o dotaci
z Královéhradeckého kraje obec neuspěla. Podáno bylo 101 žádostí, z toho uspělo 34 obcí.
Rasoškám chybělo pro splnění podmínek několik bodů. Obec nemá zpracovaný pasport
místních komunikací, tj. plán místních cest včetně dopravních značek, který je ohodnocen 10
body. Obec zajistí zpracování tohoto pasportu ještě v tomto roce, což bude mít vliv na získání
kladných bodů v hodnocení žádostí o dotace v dalších letech. Starosta obce zajistí tři nabídky
projektantů.
g) Zastupitelstvo obce pověřilo kontrolní výbor zpracovat do dalšího zasedání zastupitelstva
aktualizaci organizačního řádu obce. Schváleno.
h) Starosta obce vznesl návrh na rekonstrukci obecního úřadu, č.p. 50. Ing Eva Slezáková
vyzvala zastupitele, aby se zamysleli nad budoucností obecního úřadu, zda stále bude v obci
pošta, zda nepřesunout obecní úřad do přízemí kvůli lepší přístupnosti pro občany, zda rozšířit
zázemí úřadu v 1. NP? Ing. Pavel Pouznar k tomu dodal, že je nutné zaměřit a zakreslit
budovu. Paní Denisa Součková k tomu řekla, že v Rasoškách je pošta hodně vytížená, že si
myslí, že se jen tak rušit nebude. Po projednání požadavků starosty obce na rekonstrukci
obecního úřadu se sejde stavební výbor k jejich posouzení, než bude vybrán projektant.
ch) Přechod pro chodce. Řešení přechodu pro chodce se prozatím zastavuje, musí se počkat
na vyřízení pozůstalosti.
i) Starosta obce se informoval na měření rychlosti v obci. Město Jaroměř připravuje projekt,
ke kterému by se mohly připojit okolní obce. Jednalo by se o radary s kamerou, jaké jsou
např. v Choustníkově Hradišti. Jednání bude dál sledovat.
j) Pan starosta poděkoval hasičům za sběr železa, za vyčištění Zezule a za opravu zábradlí u
Zezule, které bylo poničeno vandaly. Dále jim poděkoval za dozor při pálení čarodějnic. Také
poděkoval TJ Rasošky za účast na čarodějnicích.
k) Starosta obce pozval přítomné na tradiční rybářské závody na Obecnici, které se budou
konat 30. května v 8,30 hodin.
l) Pracovní schůzka zastupitelů se bude konat 28. května a veřejné zasedání zastupitelstva
bude 2. června 2015.
Diskuze:
a) Pan Vladimír Fišar pozval na obecní zábavu, která bude místo pouťové, 27. června.
Dopoledne budou hasičské závody.
b) Pan Miroslav Slezák řekl, že na minulém zasedání Ing. Pavel Pouznar řekl špatně, že
finanční výbor nemusí projednávat závěrečný účet obce. V organizačním řádu obce, v části
šesté, čl. 1 Výbory, odst. 4 je přesně specifikováno, jaké úkoly finanční výbor má, mezi nimi
v bodě d) je projednání závěrečného účtu obce. Je třeba novelizovat organizační řád obce.
c) Pan Miroslav Slezák se vyjádřil k zápisu o chodníku v Lumerách, místo sdělení pana
starosty, že projekt a případnou realizaci chodníku v Lumerách má ve volebním programu
Sdružení nezávislých kandidátů Rasošky 2014 – 2018, měla správná odpověď znít, že není
zpracován investiční plán, ve kterém by tento chodník byl zahrnut a který by měl být každý
rok aktualizován.

d) Pan Miroslav Slezák se dotazoval na opravu cesty u Vlkových. Starosta obce mu
odpověděl, že oprava cesty souvisí s chodníky. S tím pan Miroslav Slezák nesouhlasil. Dále
starosta obce uvedl, že se do cesty bude zasahovat při pokládání kabelu k budoucímu
přechodu pro chodce. Pan Miroslav Slezák se tedy zeptal, jestli přes ty díry budou muset
občané jezdit ještě minimálně rok, než se bude realizovat přechod, kabel by totiž mohl být
vyřešen již před realizací přechodu. Na tuto opravu se pan Miroslav Slezák ptal již v listopadu
2014, kdy mu bylo odpovězeno, že se oprava zahrne do rozpočtu na rok 2015, což se ale
nestalo. Pan Miloš Exnar k tomu řekl, že je požádá SÚS, ať posoudí finanční nákladnost a
časovou výdrž opravy, aby zastupitelé mohli rozhodnout, jakou formu opravy zvolit.
e) Ing. Eva Slezáková se dotazovala na psaní jmen v zápisech ze zastupitelstva. V každém
zápisu jsou jména psána jinak. Toto bude sjednoceno a budou uváděna křestní jména a
příjmení.
f) Pan Holínský se ptal za TJ Rasošky na staré dlaždice z předělávaných chodníků, některé by
využili u fotbalového hřiště. Pan starosta odpověděl, ať si zažádají písemně do úterý 12. 5.
2015.
g) Pan Vladimír Fišar řekl, že i hasiči zváží, zda by nějaké dlaždice nevyužili.
h) Pan Karel Jandík se dotazoval, zda by nešlo přemístit skládku bioodpadu někam jinam. Je
přímo za Sport klubem, a v pěkných dnech tam není příjemné sedět venku. Ing. Pavel Pouznar
mu odpověděl, že si zastupitelstvo je vědomo, že toto je provizorní řešení, ale že zastupitelé
chtěli, aby skládka byla dostupná pro občany.
ch) Paní Věra Slezáková se ptala, které firmy konkurovaly zhotoviteli panu Polákovi?
i) Paní Věra Voslařová navrhla průřez stromů u dětského hřiště, nejlépe je vykácet a zasadit
nové.
k) Pan Jan Rezek upozornil zastupitelstvo, že nerozhodlo o druhé žádosti na koupi nových
branek pro fotbalisty, která byla předložena již na minulém zasedání. Zastupitelé hlasovali o
schválení žádosti o koupi dvou kusů nových fotbalových branek v ceně 36.656 Kč bez DPH.
Neschváleno.
Pan starosta poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 5. 5. 2015

I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
2.

Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 2-Fišar, Slezáková

3.

Nájemní smlouva na Sport klub s panem Šarfenbergerem:
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 2-Součková, Slezáková.

4.

Zhotovitel chodníků v Rasoškách-Chalupy-firma Rudolf Polák:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1-Pouznar

5. Smlouva o dílo s firmou Rudolf Polák:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1-Pouznar
6. Technický dozor stavby – Ing. Eva Slezáková:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1-Slezáková
7. Autorizovaný dozor – Ing. Josef Hauck:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
8. Dodavatel garážových vrat k hasičské zbrojnici – firma AB systém, Česká Skalice:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
9. Pověření kontrolního výboru provést inventuru ve Sport klubu:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1-Součková
10.

Smlouva o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce SML o PS r08v02:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1-Slezáková

11.

Rozpočtové opatření č. 2:

Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
12. Plán finančního výboru obce Rasošky na rok 2015:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1-Pouznar
13. Pověření kontrolního výboru k aktualizaci organizačního řádu obce:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1-Součková
14.

Žádost o koupi nových fotbalových branek za Kč 36.656 Kč bez DPH:
Pro – 1-Exnar, proti – 4-Součková, Fišar, Pouznar, Rezek, zdržel se – 1-Slezáková

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo obce Rasošky ukládá:

Starosta Obce Rasošky: Oldřich Rezek..............................................
Ověřovatelé: Vladimír Fišar ………......................................
Ing. Eva Slezáková ......................................................

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 11. 5. 2015
Vyhotovila: Marie Kučerová…………….…….............................

