Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 6 ze dne 7. 4. 2015
Č. j.: OUR/50/2015
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18.40 hod
Konec jednání: 21.10 hod

Přítomni: M. Exnar, O. Rezek, D. Součková, Ing. P. Pouznar, V. Fišar, Bc. M. Krystová,
Ing. E. Slezáková
Omluveni:
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 7 -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. Schválení obecně závazné vyhlášky – Bioodpad
4. Smlouvy na příspěvky organizacím
5. Smlouva o smlouvě budoucí VB – ČEZ
6. Sport klub – výběr nájemce
7. Schválení závěrečného účtu obce a školy
8. Schválení účetní závěrky obce
9. Chodníky v Chalupách-výběrové řízení
10. Městská policie – informace
11. Různé – diskuze:

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Pan starosta Oldřich Rezek uvítal přítomné, oznámil, že je přítomno všech 7 členů, zastupitelstvo
je tedy usnášeníschopné. Přednesl návrh programu. Schváleno.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Ing. Pavel Pouznar a Miloš Exnar.
Schváleno.
3. Obecně závazná vyhláška o Bioodpadu. Po doplnění připomínek od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje je Obecně závazná vyhláška obce Rasošky č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Rasošky připravena ke hlasování. Schváleno. Pan Exnar ještě
informoval přítomné, že nádoba na kovy bude šedá s nálepkou Kovy přistavena v nejbližší době u
prodejny potravin.
4. Smlouvy na příspěvky organizacím. Každá organizace má stanoveny podmínky spoluúčasti na
kulturních akcích apod. Bc. Krystová požádala o doplnění smlouvy č. 5/2015 pro SDH Rasošky
v oddílu III. Ostatní ujednání, odst. 5, o úklid v obci ve spolupráci s ostatními organizacemi a čištění
požární nádrže Zezule. Po doplnění byly všechny smlouvy schváleny.
5. Smlouva o smlouvě budoucí VB – ČEZ č. IV-12-2013277/VB/2. Jedná se o zhotovení přípojky na
par. č. 1592/53 pro pana Vlka. Schváleno.
6. Výběrové řízení na nájemce Sport klubu v Rasoškách. Přihlásili se dva účastníci, kteří byli
pozvání na osobní pohovor. Pan starosta dal hlasovat o přihlášce č. 1 od p. Alinové z Rasošek.
Neschváleno. Dále se hlasovalo o přihlášce č. 2 od p. Šarfenbergera z Vlkova. Neschváleno. Po té
došlo k přerušení zasedání, zastupitelé se v 18.50 hod odebrali k poradě do malé zasedací místnosti a
vrátili se v 19.10 hodin. Po té došlo k opakování hlasování. Číslo 1 neschváleno, č. 2 schváleno. Na
příštím zasedání se projedná smlouva s novým nájemcem p. Šarfenbergerem.
7. Schválení závěrečného účtu obce a školy. Potřebné podklady obdrželi zastupitelé předem. Pan
Miroslav Slezák se zeptal na rozvahový účet, Ing. Slezáková se zeptala, zda závěrečný účet viděl
finanční výbor? Ing. Pouznar jí odpověděl, že se na toto informoval a že obdržel odpověď, že toto
není nutné. Plán finančního výboru předloží na příštím zasedání. Pan starosta přednesl návrh
hlasování – Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad. Schváleno.
8. Pan starosta přednesl návrh hlasování - Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014.
Hospodářský výsledek v hodnotě 4,512,431,67 Kč se převede na rozvahový účet č. 432 s názvem
Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Schváleno. Po té byl vyplněn a podepsán
protokol o schválení účetní závěrky obce Rasošky za rok 2014.
9. Chodníky v Chalupách. Ing. Slezáková jako předsedkyně stavebního výboru informovala přítomné
o Výzvě k podání nabídek na vybudování a opravu chodníků v Chalupách. Předpokládaná cena je
4,270 tis. Kč bez DPH. Začátek prací je stanoven na květen 2015, předpokládaný konec 30. 9. 2015.
Nabídky budou přijímány do 23. dubna 2015 do 17 hodin. V diskuzi se hodnotila požadovaná výše
pojistného a změna termínu ukončení. Pojistné podmínky zůstaly zachovány, změnil se termín
dokončení díla na 30. října 2015. Schváleno. Osloveny budou firmy STAVIBET Č. Meziříčí,
Stavební společnost Žižka ze Dvora Králové n. Lab., Borta s.r.o. Černožice, Oldřich Pecha ze
Smržova a Binar z Černilova. Schváleno. Do komise na otvírání obálek a hodnocení jsou jmenováni
Ing. Eva Slezáková, Ing. Milan Joneš, Bc. Martina Krystová, Jana Brzková a Oldřich Rezek.
Schváleno. Náhradníky jsou Vladimír Fišar a Miroslav Slezák. Schváleno.
10. Městská policie-informace. Na minulém zasedání padl návrh o spolupráci s Městskou policií
v Jaroměři. Pan starosta se s jejich zástupci sešel a ti mu doporučili nejprve vydat vyhlášku o

veřejném pořádku. Kdyby obec využívala jejich služeb, hradila by každý výjezd - 1 hodinu 1.500 Kč.
Odchyt volně pobíhajícího psa je za 4.500 Kč a každý den v útulku za 150 Kč. Pan starosta je
domluven s Policií ČR, že pokud bude v obci nějaký problém, může se zavolat jim. V nejbližší době
– řádově 2 až 3 měsíců se připraví vyhláška o veřejném pořádku, může se jako vzor použít vyhláška
Města Jaroměře. Paní Brzková k tomu řekla, že když nebude smlouva s Městskou policií, budou psi
pobíhat po vsi dál.
11. Různé:
a) Chodník hřbitov. Pan Exnar již po několikáté jednal o převedení pozemku pod chodníkem ke
hřbitovu do majetku obce. Ve spolupráci se Správou a údržbou silnic zjistil, že je třeba schválit
žádost o převod a usnesení o bezúplatném převodu pozemku pod chodníkem. Přečetl návrh žádosti:
„Žádáme Vás o bezúplatný převod pozemku (darování) p. č. 2110/4 (ostatní plocha – ostatní
komunikace, o výměře 809 m²) v k. ú. a obci Rasošky, okr. Náchod, odděleného z původního
pozemku p. č. 2110/1 (ostatní plocha – silnice, o původní výměře 18 336 m²) GP č. 453-2016/2015
pro rozdělení pozemku ze dne 18. 3. 2015 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí) z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Rasošky. Na pozemku se nachází stavba chodníku v
obci.“ Schváleno.
Návrh usnesení: „Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) pozemku
(darování) pod chodníkem z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Rasošky. Jedná se
o pozemek p. č. 2110/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 809 m²) v k. ú. a obci
Rasošky, okr. Náchod, odděleného z původního pozemku p. č. 2110/1 (ostatní plocha – silnice, o
původní výměře 18 336 m²) GP č. 453-2016/2015 pro rozdělení pozemku ze dne 18. 3. 2015 (není
dosud zapsán v katastru nemovitostí). Zastupitelstvo obce Rasošky zároveň souhlasí s uzavřením
darovací smlouvy. Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení převáděných nemovitostí,
které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne podpisu této smlouvy. Obdarovaný
může předmět daru zcizit pouze po předchozím písemném souhlasu dárce.“ Schváleno.
b) K přechodu pro chodce pan starosta oznámil, že bylo zahájeno pokračování řízení stavby.
c) TJ Rasošky-Josefov si podalo žádost o koupi dvou ks nových fotbalových branek a další žádost o
koupi dvou tréninkových fotbalových branek. Pan Jan Rezek objasnil potřebu podaných žádostí, že
chtějí pracovat s mládeží a stávající branky jsou moc těžké. Že nechá rozhodnutí na zastupitelstvu a
že by byl rád aspoň za tréninkové branky. Chtějí do dvou týdnů provést nábor dětí a založit žákovské
družstvo. Nejdéle v červnu musí podat přihlášku do soutěže na další sezonu. Tréninkové branky jsou
ze slitiny hliníku a železa, stabilní, manipulovatelné, mají kotvící systém a cena je se sítí.
V rozvinuté diskuzi se Ing. Slezáková ptala, zda TJ Rasošky požádalo o příspěvky i okolní obce.
Pan Jan Rezek jí odpověděl, že to rozhodně zkusí, ale že neví, kolik dětí z které obce bude. Paní
Brzková jim navrhla, ať osloví pojišťovny, když někde na hřišti umístí logo pojišťovny, peníze
dostanou. Ing. Slezáková se ještě dotazovala, jakou formou se příspěvek poskytne. Pan starosta dal
hlasovat o žádosti na koupi dvou kusů tréninkových branek. Schváleno. Pan starosta dal hlasovat
o rozpočtovém opatření č. 1 – o poskytnutí finančního daru pro TJ Rasošky-Josefov ve výši 37 000
Kč. Schváleno. Pan Jan Rezek zastupitelům poděkoval, pan starosta poděkoval panu Rezkovi za
zájem o fotbal v Rasoškách.
d) Pan starosta informoval přítomné o uzavírce silnice u parku v Josefově od 4. 5. do 26. 7. 2015.
Objížďka povede přes obec Nový Ples.
e) Pan starosta informoval zastupitele, že obci bylo nabídnuto odkoupení pozemku – polní cesty na
Dolním Plese. Pan Rejchrt nabízí za cenu symbolické 1 Kč za m2 a pan Borůvka za 10 Kč za m2.
V minulosti obec obdržela žádost od pana Poláka na vybudování veřejného osvětlení v těchto

místech, obec mu odpověděla, že cesta není v majetku obce. Pan Josef Slezák upozornil na to, že
pokud to obec koupí, bude muset vybudovat cestu a řádně jí udržovat. A to nebudou malé peníze.
Paní Brzková k tomu dodala, že je to pozemek v záplavové zóně. Jednání se odložilo na příště.
f) Paní Součková jako předsedkyně kontrolního výboru předložila zastupitelům program výboru. Ing.
Pouznar o opakování dotazu odpověděl, že finanční výbor svůj program předloží na dalším
zastupitelstvu. Schváleno.
g) Pan starosta poděkoval Mysliveckému sdružení Paseky za úklid okolí obce, Dobrovolným
hasičům za uspořádání Velikonoční návsi pro děti. Pozval přítomné na Čarodějnice 30. dubna na
fotbalovém hřišti. Oznámil, že pracovní schůzka zastupitelů bude 28. dubna a další veřejné zasedání
zastupitelstva 5. května 2015.
h) Paní Součková informovala o připravované sbírce v Rasoškách, kdy budou děti prodávat
symbolické kytičky na podporu boje s rakovinou, a to dne 13. května. Je to celonárodní akce.
ch) Bc. Krystová požádala o zveřejnění v obecní vývěsce a na webových stránkách obce možnost pro
místní podnikatele zaregistrovat se na webových stránkách MAS Mezi Úpou a Metují, kde si mohou
v sekci „Regionální produkty“ zdarma zveřejnit kontakty a tím zviditelnit své podnikání.
i) Pan Vladimír Fišar pozval přítomné na cestovatelskou přednášku pana Vehovského, která se koná
15. dubna v 18 hodin ve Sport klubu v Rasoškách.
Diskuze:
Pan Josef Slezák požádal při budování chodníků o zvednutí obrubníků kolem zeleně. Pan starosta
k tomu odpověděl, že s tímto současný projekt nepočítá.
Paní Brzková se ptala na chodníky v Lumerách. Pan starosta odpověděl, že projekt a případná
realizace chodníku v Lumerách je ve volebním programu Sdružení nezávislých kandidátů Rasošky
2014 -2018. Pan Miroslav Slezák se znovu dotazoval na opravu cesty u Vlkových, pan starosta
odpověděl, že v letošním roce nejsou plánovány velké opravy vozovky a že je potřeba nejprve
vybudovat chodníky.
Pan Miroslav Slezák se vrátil k žádosti TJ Rasošky-Josefov o převod pozemku na hřišti. Informoval,
že je možnost provést to darem. Zastupitelé odpověděli, že o této možnosti ví, ale že se nyní čeká,
jak dopadne jednání s farností. Pan Jan Rezek k tomu řekl, že jednání probíhají, ale že
Římskokatolická farnost Josefov k tomu potřebuje souhlas farnosti z Hradce Králové.
Po té už se do diskuze nikdo nepřihlásil, pan starosta poděkoval přítomným za účast a v 21.10 hodin
ukončil zasedání.

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 7. 4. 2015

I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

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

Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2-Exnar, Pouznar

3.

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o odpadech:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

4.

Smlouva č. 1 – Myslivecké sdružení Paseky – příspěvek 13.000,--:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková

5. Smlouva č. 2 – TJ Rasošky-Josefov – příspěvek 60.000,--:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková
6. Smlouva č. 3 – ZO svazu zahrádkářů – příspěvek 20.000,-- :
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková
7. Smlouva č. 4 - Jaromír Tázler – příspěvek 5.000,-- :
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Slezáková, Krystová
8. Smlouva č. 5 – Svaz dobrovolných hasičů – příspěvek 30.000,-- :
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
9. Smlouva č. 6 – SK Rasošky – nohejbal – příspěvek 5.000,-- :
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková
10.

Smlouva o smlouvě budoucí VB ČEZ IV.-12-2013277/VB/2:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

11.

Výběr nájemce Sport klubu č.2 p.Šarfenberger:
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 3 Slezáková, Součková, Krystová

12. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Slezáková, Krystová

13. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2014:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Slezáková, Krystová
14.

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení č. 15001:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se - 0

15.

Oslovení firem STAVIBET Č. Meziříčí, Stavební společnost Žižka ze Dvora Králové n.Lab.,
Borta, s.r.o. Černožice, Oldřich Pecha ze Smržova a Binar z Černilova:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

16.

Komise pro otvírání obálek a hodnocení:
Ing. Eva Slezáková, Ing. Milan Joneš, Bc. Martina Krystová, Jana Brzková a Oldřich Rezek:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

17.

Náhradníci: Vladimír Fišar a Miroslav Slezák:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Fišar.

18.

Žádost o bezúplatný převod pozemku (darování) p. č. 2110/4 (ostatní plocha – ostatní
komunikace, o výměře 809 m²) v k. ú. a obci Rasošky, okr. Náchod, odděleného z původního
pozemku p. č. 2110/1 (ostatní plocha – silnice, o původní výměře 18 336 m²) GP č. 4532016/2015 pro rozdělení pozemku ze dne 18. 3. 2015 (není dosud zapsán v katastru
nemovitostí) z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Rasošky. Na pozemku se
nachází stavba chodníku v obci:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková

19. Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje bezúplatný převod (přijetí daru) pozemku (darování)
pod chodníkem z majetku Královéhradeckého kraje do vlastnictví obce Rasošky. Jedná se o
pozemek p. č. 2110/4 (ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 809 m²) v k. ú. a obci
Rasošky, okr. Náchod, odděleného z původního pozemku p. č. 2110/1 (ostatní plocha –
silnice, o původní výměře 18 336 m²) GP č. 453-2016/2015 pro rozdělení pozemku ze dne 18.
3. 2015 (není dosud zapsán v katastru nemovitostí). Zastupitelstvo obce Rasošky zároveň
souhlasí s uzavřením darovací smlouvy. Dárce si vyhrazuje k tíži obdarovaného zákaz zcizení
převáděných nemovitostí, které se zřizuje bezúplatně mezi stranami na dobu 10 let ode dne
podpisu této smlouvy. Obdarovaný může předmět daru zcizit pouze po předchozím
písemném souhlasu dárce.:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková
20.

Poskytnutí daru TJ Rasošky-Josefov na nákup tréninkových branek:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

21. Rozpočtové opatření č. 1.
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

1. První hlasování o nájemci Sport klubuč. 1 paní Alinová:
Pro - 1, proti - 0, zdržel se - 6 Krystová, Slezáková, Součková, Pouznar, Exnar, Rezek
č. 2 pan Šarfenberger:
Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 4 Krystová, Slezáková, Součková, Fišar

III.

Zastupitelstvo obce Rasošky ukládá:

Starosta Obce Rasošky: Oldřich Rezek..............................................
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar ………......................................
Miloš Exnar ......................................................

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 14. 4. 2015
Vyhotovila: Marie Kučerová…………….…….............................

