Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 2 ze dne 2. 12. 2014
Č. j.: OUR/105/2014
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18.38 hod
Konec jednání: 20.38 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: Ing. Eva Slezáková, Denisa Součková
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Volba členů výborů
4. Vyhodnocení ankety Sport klubu
5. Jednací řád
6. Žádost o dotaci – chodníky Rasošky
7. Územní plán – dodatek ke změně č. 4
8. Pověření starosty k rozpočtovému opatření
9. Rozpočtové provizorium na rok 2015
10. Rozpočtové opatření č. 6
11. Určení pravomoci k rozpočtovým opatřením pro starostu
12. Přechod pro chodce – informace
13. Třídění bioodpadu – informace
14. Různé a diskuze:

1. Schválení programu jednání:
Pan starosta Rezek uvítal přítomné. Konstatoval, že je přítomno 7 členů, zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Přednesl návrh programu. Schválen.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Ing. Eva Slezáková a Denisa
Součková. Schváleno.
3. Volba členů výborů:
Předsedkyně finančního výboru Bc. Martina Krystová navrhla členy:
Hana Kadlecová, Miroslav Slezák, Imrich Mrázik, Ing. Eva Slezáková – neschváleno.
Předsedkyně kontrolního výboru Denisa Součková navrhla členy:
Zuzana Zouharová, Vladimír Hynek, Jaromír Tázler, Ludmila Zouharová – schváleno.
Předsedkyně stavebního výboru Ing. Eva Slezáková navrhla členy:
Josef Pěnička, Ing. Milan Joneš – schváleno.
Předseda kulturního výboru Vladimír Fišar navrhl členy:
Věra Voslařová, Iveta Zachařová – schváleno.
Ing. Slezáková se pro informaci veřejnosti dotazovala na náplň práce stavebního výboru. Pan
starosta odpověděl, že především to budou výběrová řízení na realizaci chodníků v Rasoškách a na
zhotovitele projektové dokumentace na opravu budovy obecního úřadu a další stavební úkoly
vyplývající z rozhodnutí zastupitelstva. Ing. Pouznar navrhl, aby stavební výbor převzal územní
plánování. Bude řešeno na dalším zastupitelstvu, zda výbor převezme územní plánování v průběhu
řešení změna č. 4 nebo až poté. Bc. Krystová uvedla, že s tímto souhlasí, když už máme stavební
výbor, je dobré ho využít.
4. Vyhodnocení ankety Sport klubu v Rasoškách. V obci bylo rozdáno 220 anketních lístků,
odevzdáno bylo 80. 21 lístků bylo vyřazeno z důvodu podezření, že je vyplnil jeden člověk-stejná
chyba v tisku, stejně vyplněno stejnou tužkou. Pět lístků bylo vyřazeno pro odpověď – nenavštívil
jsem klub. Celkově anketa vyšla pro nájemce negativně. Hlavními nedostatky bylo označeno:
obsluha venku, nabídka občerstvení a delší, pružná pracovní doba. Anketu hodnotila 4členná komise,
která navrhla písemně oznámit výsledek ankety nájemci zařízení, aby se mohl do konce roku
vyjádřit, jak celou věc napraví. Potom se zastupitelstvo rozhodne, jak bude postupovat dál.
5. Jednací řád. Při projednávání jednacího řádu paní Krystová požádala o jeho doplnění v bodech IV.
c), V.3), věta druhá: O tomto, zda existuje důvod pro vyloučení….Tato věta byla ze zákona o obcích
již zrušena. Druhá věta navazující: V případě, že zastupitelstvo obce rozhodne o vyloučení…….
Toto ustanovení je v rozporu se zákonem. Dále bod VII. 4 a 5, IX. 4 a 5), XII. 6) a v XIII. 2).
Z důvodu potřeby rozsáhlého doplnění bylo schvalování jednacího řádu odloženo na příště.
6. Žádost o dotaci. Královéhradecký Kraj vypsal dotační program na obnovu venkova, kde je možné
žádat o dotaci na opravu a vybudování chodníků v Chalupách a chodník ve Vsi. Žádost je nutno
odeslat do 12. 12. 2014.
Schváleno.
7. Územní plán. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou SURPMO na změnu č. 4 územního plánu.
V důsledku zásad územního rozvoje (ZURKA), je nutné do změny č. 4 územního plánu zapracovat
posouzení vlivů. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) a strategické posouzení
vlivů na životní prostředí (SEA).VVURÚ vypracuje na základě dodatku č. 1 zhotovitel firma
SURPMO. Schváleno.
Pan Exnar oslovil s žádostí o vypracování strategického posouzení životního prostředí (SEA) čtyři
zpracovatele, z toho tři zaslali své návrhy: Ing. Pavel Musiol za cenu 62.000 bez DPH, Ing. Marie
Skybová za cenu 35.000 bez DPH a Mgr. Alena Kubešová PhDr. za cenu 20.000 bez DPH. Pan

František Kašpar nereagoval. Zastupitelstvo schválilo nabídku paní Mgr. Aleny Kubešové PhDr. za
20.000 Kč bez DPH.
8. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu Oldřicha Rezka k závěrečnému rozpočtovému opatření
k 31. 12. 2014. Schváleno.
9. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015. Pan starosta nimi zastupitele a veřejnost seznámil.
Schváleno.
Ing. Slezáková řekla, že by uvítala, kdyby se rozpočet vždy sestavoval již na podzim předcházejícího
roku a tím by se předešlo schvalování rozpočtového provizoria. Ing. Pouznar s tímto názorem
souhlasí. Bc. Krystová sdělila, že před rokem se řešilo to samé.
10. Rozpočtové opatření č. 6. Schváleno.
11. Určení pravomoci k rozpočtovým opatřením pro starostu obce. Pan starosta přečetl návrh, kde je
mimo jiné stanoveno-nepředvídatelné příjmy do výše 100.000 Kč a nutné výdaje do výše 20.000 Kč.
Paní Bc. Krystová požádala o změnu konce poslední věty na: „…..opatření starostou a jeho
odůvodnění v písemné podobě“.
Určení pravomoci k rozpočtovým opatřením pro starostu po provedené úpravě bylo schváleno.
12. Přechod pro chodce. Pan starosta informoval o místním šetření ze dne 7. 11. 2014 za účasti
manželů Beránkových, zástupců stavebního úřadu z Jaroměře, zástupců obce Rasošky (O. Rezek, M.
Exnar, Bc. Krystová) a dalších občanů obce, kdy se projednávala námitka obyvatel proti přechodu
pro chodce. Paní Krystová se dotazovala, zda již máme odpověď z jednání (místního šetření). Pan
starosta odpověděl, že ano. Ptala se, proč tedy tyto materiály nebyly zastupitelům předány, když jsou
na programu. Pan starosta řekl, že proto nám to teď říká. Výsledkem je, že se řízení o vybudování
přechodu pro chodce přerušuje do 30. 4. 2015, kdy projektant musí dořešit vznesené námitky.
13. Třídění bioodpadu. Od 1. 1. 2015 by měla platit novela zákona o třídění odpadu, ale ještě není
dořešena. Obecní úřad se poptával po možnostech svozu bioodpadu na Technických službách
v Jaroměři a ve firmě Marius Pedersen. Ti sami ještě nevědí, jaká bude platit povinnost. Marius
Pedersen nabízel možnost přistavení kontejneru na víkendy. Pro obec Rasošky to bude znamenat
vybrat další místo pro umístění kontejneru a vyřešit nevhazování jiných druhů odpadů. Dále se
uvažuje také o umístění dalších kontejnerů na papír a plasty v Lumerách. Bc. Krystová se ptala, zda
je v době Vánoc zajištěn odvoz odpadu navíc? Pan starosta odpověděl, že se firmy Marius Pedersen
zeptá, jestli by byla možnost častějšího odvozu.
15. Různé:
a) Pan starosta informoval o kolaudaci zateplení školy v Rasoškách. Projektované náklady na
provedení zateplení byly 2.891 tis. Kč, fakturace činí 2.760 tis. Kč. Ušetřilo se přibližně 130 tisíc
korun. Dotace se čerpala ve výši 1.811 tis. Kč. Ještě je potřeba udělat příští rok tepelný audit, potom
vypracovat závěrečnou zprávu a může dojít k uzavření čerpání dotace.
b) Obec obdržela žádost od První soukromé základní školy v Hradci Králové o finanční příspěvek na
úhradu neinvestičních výdajů na žáka. Obec Rasošky již na žáky nepřispívá.
c) Pan starosta poděkoval hasičům za rozsvěcení vánočního stromu ve Vsi, ZOD Rasošky za odvoz
listí z ulice Ve Vsi.
d) Pan starosta informoval zastupitele o konání pracovní schůzky dne 8. 1. 2015 od 18 hodin a
veřejného zasedání zastupitelstva dne 13. 1. 2015 od 18.30 hod.
e) Pan starosta informoval, že Tříkrálová sbírka se plánuje na 10. ledna 2015, o skupinkách se ještě
rozhodne.

f) v diskuzi pan Exnar informoval přítomné o návštěvě vojenského objektu na Novém Plese, která
byla navržena MěÚ v Jaroměři v návaznosti na události ve Vrběticích, kde došlo k požáru muničních
skladů.
Paní Kadlecová se dotazovala na volbu členů výborů. Paní Zouharová je ekonomem příspěvkové
organizace obce a tak se obává možného střetu zájmů. Paní Součková odpověděla, že nikdo tuto
práci dělat nechce a že měla problém najít dostatečný počet členů. Paní Kadlecová se dále
dotazovala, proč zastupitelé neschválili členy finančního výboru a nezdůvodnili to? Pan starosta a
zastupitelé (p. Fišar, Ing. Pouznar, p. Součková) na pracovní schůzce žádali o jmenování do FV Ing.
Pouznara, ale Bc. Krystová jim nevyhověla.
Pan M. Slezák upozornil zastupitelé, že by si měli přečíst zápisy z kontrol ve škole. Ing. Pouznar
navrhl prověřit možný střet zájmů.
Pan M. Slezák navrhl, aby se při sestavování rozpočtu přihlédlo k potřebnému doplnění techniky pro
úklid a úpravu zeleně v obci. Pan starosta odpověděl, že o této skutečnosti ví, že se to již řešilo a že
je potřeba vybrat vyhovující stroj. V této souvislosti také uvedl, že si myslí, že práce je v obci hodně
a že by bylo dobré mít zaměstnance na plný úvazek. S p. Bašem o tom již mluvil, on však na plný
úvazek tuto práci nechce, chce si ji ponechat jako dosud.
Pan Fišar informoval přítomné o možnosti zlegalizovat obecní znak, který by se použil na uvítací
tabule, vlajky obce, případně i na propagační předměty. Je to velmi zdlouhavý proces, závěrečný
návrh schvaluje sněmovna. Počáteční investice by byla minimálně v rozmezí 15 až 35 tisíc. Vliv na
cenu má velikost objednávky.
Paní Součková informovala o pořádání soutěže Rasošská vánočka a akce Mikuláš pro děti.
Závěrem pan starosta poděkoval přítomným za účast a popřál všem hodně zdraví a štěstí v novém
roce.

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 2. 12. 2014
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

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

Zapisovatele i ověřovatelé: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1-Slezáková.

3.

Volba členů kontrolního výboru: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2-Krystová, Slezáková.

4.

Volba členů stavebního výboru: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1-Krystová.

5.

Volba členů kulturního výboru: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2-Krystová, Fišar.

6.

Podání žádosti o dotaci od KHK na chodníky v Rasoškách: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

7.

Dodatek č.1 ke smlouvě s firmou SURPMO na zpracování změny ÚP č.4:Pro – 6, proti – 0,
zdržel se –1-Slezáková.

8.

Zpracování strategického posouzení na životní prostředí, nabídka Mgr. Aleny Kubešové
PhDr.: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2-Krystová,Slezáková

9.

Pověření starosty závěrečným rozpočtovým opatřením: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2Krystová, Slezáková

10.

Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2015: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

11.

Rozpočtové opatření č. 6: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

12.

Určení pravomoci k rozpočtovým opatřením pro starostu: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

1. Volba členů finančního výboru: Pro – 1-Krystová, proti – 1-Pouznar, zdržel se – 5
III.

Zastupitelstvo obce Rasošky ukládá:

Starosta Obce Rasošky: Oldřich Rezek..............................................
Ověřovatelé: Ing. Eva Slezáková… .......................................
Denisa Součková...............................................
Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 4. 12. 2014
Vyhotovila: Marie Kučerová…………….............................

