Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 8 ze dne 2. 6. 2015
Č. j.: OUR/73/2015
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18.40hod
Konec jednání: 20.20 hod

Přítomni: Oldřich Rezek, Denisa Součková, Ing. Pavel Pouznar, Vladimír Fišar,
Ing. Eva Slezáková, Bc. Martina Krystová
Omluveni: Miloš Exnar
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 -zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Bc. Martina Krystová, Denisa Součková
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Výběr zhotovitele pasportu místních komunikací
4. Organizační řád
5. Výstavba chodníků v Chalupách – info, dodatek č. 1 ke smlouvě
6. Výběr dodavatele chemického WC
7. Rekonstrukce obecního úřadu
8. Schválení daru pro MŠ Rasošky
9. Smlouva ČEZ – přeložení rozhlasu
10. Žádost Českého Svazu chovatelů Rasošky
11. Různé – diskuze

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 doplněný o další body. Schváleno.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Bc. Martina Krystová a Denisa
Součková. Schváleno.
3. Pasport místních komunikací. Starosta obce zajistil nabídky tří projektantů. Ing. Josef
Hauck zaslal návrh na základní, rozšířený a podrobný pasport. Starosta obce se dotazoval na
úřadě Královéhradeckého kraje, jaký pasport místních komunikací obec k získání dotace
potřebuje? Bylo mu odpovězeno, že základní postačí. Ten obsahuje celkovou situaci a soupis
cest. Zastupitelé hodnotili nabídky Ing. Josefa Haucka, Radka Jezbery, DiS a Martina
Macáka. Nejnižší cenu nabídl Ing. Josef Hauck Kč 800 + DPH za komunikaci. Schváleno.
Ing. Eva Slezáková se dotazovala, o jakou dotaci chce příští rok obec žádat, zda by nebylo na
čase začít projektovat chodníky na Lumerách? Starosta obce odpověděl, že je vypracovaný
projekt na chodník ve Vsi, bude potřeba opravit cesty v Rasoškách, připravit projekt na
chodníky v Lumerách.
4. Organizační řád. Předsedkyně kontrolního výboru předložila návrh na aktualizaci
organizačního řádu obce. Předseda finančního výboru oznámil, že je potřeba přepracovat
článek o náplni finančního výboru, ke kterému by se vyjádřil do září. Bc. Martina Krystová
řekla, že ze zákona není potřeba organizační řád mít, navíc upravuje organizaci úřadu a obec
Rasošky nemá odbory úřadu, tak jak tomu je u měst. Máme jen jednoho zaměstnance obce
organizačně zařazeného do úřadu a tím je účetní Marie Kučerová. Jeho body vlastně kopírují
zákon 128/2000 Sb, Zákon o obcích. Ing. Pavel Pouznar k tomu řekl, že organizační řád obec
má, a to z roku 2007 a že není aktuální. Z diskuze o organizačním řádu vzešel návrh
organizační řád obce pro jeho nepotřebnost zrušit. Schváleno.
5. Výstavba chodníků v Chalupách. Ing. Eva Slezáková informovala o probíhajícím opravě
chodníků v Chalupách, která probíhá dle plánu. Na základě požadavků obyvatel došlo
k rozšíření vjezdu o branky. Z výškových důvodů je nutné upravit chodník u trafostanice,
veřejný rozhlas bude přeložen a stávající sloup bude odstraněn. Přeložení provede firma
REMO ELEKTRA s.r.o. Jaroměř. Dodavatel Rudolf Polák předložil Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo na vícepráce. Celková hodnota díla se změní na 2,938.015,69 Kč vč. DPH. Schváleno.
V souvislosti s přemístěním rozhlasu vznikl návrh na rozpočtové opatření číslo tři ve výši Kč
5000,--. Schváleno.
Dále se Ing. Eva Slezáková zeptala, zda-li byla splněna povinnost vyplývající z § 147a zákona
o veřejných zakázkách, tj. zda byla smlouva o dílo uveřejněna na profil zadavatele do 14 dnů
od podpisu. Starosta odpověděl, že smlouva byla zveřejněna na stránkách obce, na profilu
zadavatele ne.
6. Výběr dodavatele chemického WC. Pan Vladimír Fišar informoval o požadovaných
parametrech WC. Oslovil tři firmy Eko Delta Česká Skalice, Johny Servis Beroun a WC
Servis Nymburk. Požadovaným parametrům a také poskytování servisu vyhověla firma Eko
Delta, s.r.o. Česká Skalice s nabídkou ceny 30.720 Kč vč. DPH. Schváleno. Pan Miroslav
Slezák se dotazoval, jak dlouho vydrž 1 náplň a jak je zajištěn servis? Pan Vladimír Fišar
odpověděl, že jedna náplň je až na 1000 použití, čištění je za cca 650 Kč a doprava vzhledem
ke vzdálenosti České Skalice zdarma.

7. Rekonstrukce obecního úřadu. Je potřeba udělat první krok-zaměření budovy. Ing. Eva
Slezáková zjišťovala možnosti a navrhla dodavatele tj. Ing. Martina Šauera z Hradce Králové
s nabídnutou cenou Kč 14.000,-- plus DPH. Nabídka obsahuje zaměření stávajících půdorysů
a vnějších pohledů. Schváleno. K podrobnostem rozsahu rekonstrukce byla diskuze. Pan
starosta nadnesl, zda stávající dispozice zachovat a jednou místo pošty úřad a v patře archiv.
Ing. Pavel Pouznar řekl, že by s rekonstrukcí nespěchal, může se stát, že obec bude řešit
prodejnu potravin. Starosta obce vstoupí do jednání s majiteli prodejny BETA ohledně
možného odkupu.
8. Schválení účelového daru. Ing. Monika Zmítková požádala zastupitelstvo o schválení
účelového daru pro MŠ Rasošky v hodnotě 1.400 Kč od p. Šarfenbergera na potisk
památečních triček pro děti. Schváleno.
9. Smlouva s firmou ČEZ Distribuce a.s. o umístění zařízení č. 1075384886. Jedná se o
přemístění rozhlasu z nepotřebného sloupu na sloup el. vedení. Smlouva je bezúplatná.
Schváleno.
10. Žádost od místní organizace Českého Svazu chovatelů o povolení umístění sídla
organizace na adresu obecního úřadu s čp. 50. Potřeba vyplynula z povinnosti spolků zapsat
se do veřejného rejstříku s adresou sídla. Žádná rizika zde nehrozí. Schváleno.
11. Různé:
a) Starosta obce oznámil, že nový nájemce Sport klubu zahájí provoz v sobotu ve 14 hodin.
Dětský den v Rasoškách je připraven na 7. června od 14 hodin na fotbalovém hřišti.
Dne 27. června jsou hasičské závody v Rasoškách a večer taneční zábava s živou hudbou.
Dne 28. srpna bude pracovní schůzka zastupitelů a 1. září bude zasedání zastupitelstva.
b) Ing. Eva Slezáková upozornila, že zřejmě bude potřeba svolat jednání zastupitelstva kvůli
výstavbě chodníků i během prázdnin.
Diskuze:
a)Pan Josef Slezák se dotázal, zda by nebylo dobré osadit nové silniční obruby u vozovky
v Chalupách, čímž by se částečně znemožnilo parkování na zelené ploše. Starosta obce se
pozeptá projektanta chodníku, kolik by stál projekt s výkazem, výměr.
b) Pan Miroslav Slezák poděkoval za opravu křižovatky u transformátoru v Rasoškách a
vyjádřil přání, aby oprava alespoň chvíli vydržela.

Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 2. 6. 2015
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

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

Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Součková.

3.

Výběr zhotovitele pasportu místních komunikací-Ing. Josef Hauck, Č. Skalice:
Pro - 4, proti - 0, zdržel se - 2 - Krystová, Slezáková.

4.

Zrušení organizačního řádu obce Rasošky:
Pro - 5, proti - 0, zdržel se - 1- Součková

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Rudolf Polák:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
6. Dodavatel zaměření budovy obecního úřadu – Ing. Martin Šauer, Hradec Králové:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
7. Rozpočtové opatření č. 3:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
8. Výběr dodavatele chemického WC – Eko Delta, s.r.o., Česká Skalice:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0
9.

Schválení účelového daru pro MŠ Rasošky:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0

10.

Smlouva ČEZ Distribuce a.s. o bezúplatném umístění rozhlasu:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0

11. Žádost od Českého svazu chovatelů Rasošky-určení sídla organizace na č. p. 50:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo obce Rasošky ukládá:

Starosta Obce Rasošky: Oldřich Rezek .............................................
Ověřovatelé: Bc. Martina Krystová ………......................................
Denisa Součková ….....................................................

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 4. 6. 2015
Vyhotovila: Marie Kučerová…………….…….............................

