Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 5 ze dne 3. 3. 2015
Č. j.: OUR/28/2015
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18.38 hod
Konec jednání: 21.05 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. Eva Slezáková, Denisa Součková
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Námitka zastupitele k minulému zápisu
4. Volba členů finančního výboru
5. Rozpočet 2015
6. Obecně závazná vyhláška k třídění odpadů
7. Námitka od majitelů domu čp. 186
8. Přechod pro chodce - info
9. Výběrové řízení – Sport klub
10. Městská policie – info
11. Zabezpečení náhonu mezi čp. 1 a čp. 219
12. Různé a diskuze:
1. Schválení programu jednání:
Pan starosta Rezek uvítal přítomné, oznámil, že je přítomno všech 7 členů, zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Přednesl návrh programu. Bc. Krystová požádala o doplnění programu o
projednání námitky k zápisu z minulého zasedání. Schváleno.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovatelkami Ing. Eva Slezáková a Denisa
Součková. Schváleno.
Bc. Krystová oznámila, že zasedání pro své potřeby nahrává.

3. Námitka k zápisu ze zasedání. Bc. Krystová vznesla námitku k bodu č. 3 zápisu z minulého
zasedání ze dne 3. 2. 2015 o volbě členů do finančního výboru. Přečetla písemnou komunikaci s p.
Kučerovou, kdy žádala o doplnění zápisu o větu: „Dále uvedla, že mají hlasovací převahu, pět
hlasů“. Paní Kučerová toto do zápisu neuvedla. Bc. Krystová žádá o nápravu a doplnění zápisu o tuto
informaci. Pan starosta k tomu řekl, že o tomto ví, že se informoval u ostatních zastupitelů a nikdo
toto prohlášení neslyšel. Bc. Krystová uvedla, že se ptala hostů na tuto řečenou větu a ti řekli, že ji
slyšeli. Když se jí p. Fišar zeptal, kteří to jsou, řekla, že jsou přítomni. Ti však na dotaz, zda větu
slyšeli, nic neřekli. V diskuzi vystoupila jen slečna Krystová a potvrdila, že to při diskuzi s panem
Ducháčkem zaznělo. Paní Součková se proti tomuto ohradila. Je pravda, že toto vyslovila, ale
v úplně jiné souvislosti a jinde, a rozhodně ne při veřejném zasedání zastupitelstva. Pan starosta
znovu opakoval, že toto nikdo ze zasedajících neslyšel. Navrhl hlasování o námitce – doplnění
zápisu o větu: „Dále uvedla, že mají hlasovací převahu-pět hlasů.“ - zda je oprávněná. Neschváleno.
Další námitka Bc. Krystové je k anonymizaci jmen v zápise. Pokud někdo vystoupí na veřejném
zasedání, může být jeho jméno zveřejněno. Při používání počátečních písmen jmen dochází ke
zkreslení významu textu v zápisech např. při použití zkratky „S“ místo pan Souček. Bc. Krystová
žádá o nápravu, tj. doplnění plného znění jmen v zápisu. Pan starosta navrhl hlasování o druhé části
námitky Bc. Krystové, zda je oprávněná. Schváleno.
4. Volba členů finančního výboru:
Ing. Pouznar řekl, že nikdo nechtěl rozbíjet stávající finanční výbor. Postupně obešel členy a po
konzultaci s nimi zjistil, že požadavek na 3členný výbor byla chyba. Proto požádal zastupitele o
rozšíření finančního výboru na pět členů. Pan starosta navrhl revokovat minulé usnesení o počtu
členů finančního výboru, tj.3. Schváleno. Pan starosta navrhl počet členů finančního výboru na pět.
Schváleno. Předseda finančního výboru Ing. Pouznar navrhl složení finančního výboru:
Hana Kadlecová, Miroslav Slezák, Miroslava Slavíčková, Květa Trutnovská. Schváleno.
5. Rozpočet na rok 2015.
Pan starosta sdělil, že podrobný rozpočet projednávali zastupitelé na pracovní schůzce dne 10. 2.
2015 téměř do 23. hodiny. Paní Krystová upozornila pana starostu, že na pracovní schůzce nemůže
navrhovat, od toho je veřejné zastupitelstvo.
Zahrádkáři-návrh 20.000 Kč – schváleno.
Včelaři Jaroměř-návrh 1.000 Kč. Bc. Krystová řekla, že se jí to ve srovnání např. s motorismem
zdá málo, že se jedná o příspěvek na životní prostředí. Paní Alinová se ptala, proč přispívat do
Jaroměře, když se může o to více přispívat rasošským organizacím. Paní Krystová zopakovala, že se
jedná o životní prostředí, bez včeliček by nebyla úroda. Paní Kadlecová k tomu dodala, že v Jaroměři
se sdružují i včelaři z Rasošek. Paní Brzková řekla, že by se mělo přihlédnout k reprezentaci obce.
Že za včelaře nebyl nikdo přítomen, že by se měli vyjádřit, zda jsou nebo nejsou spokojeni.
Bc.Krystová k tomu řekla, že každý svým způsobem reprezentuje Rasošky. Paní Brzková řekla, že
každý, kdo dostává dary od obce, se nějak angažuje na akcích v Rasoškách. Jak se angažují včelaři?
Pan starosta dal hlasovat o částce 1.000 Kč- schváleno.
Myslivecké sdružení Paseky-návrh 13.000 Kč – schváleno.
Pan Tázler – motorismus - návrh 5.000 Kč – schváleno.
Malá kopaná-návrh 3.000 Kč – schváleno.
SK Rasošky-nohejbal-návrh 5.000 Kč – schváleno.
TJ Rasošky-Josefov – fotbal - návrh 60.000 Kč. Pan Miroslav Slezák se dotázal, kde fotbalisti
hrají? Na to odpověděl pan Jan Rezek z Vlkova, který se o fotbalisty z Rasošek stará. Dorost hraje
Krajskou soutěž Královéhradeckého kraje skupinu B v Rasoškách. Oddíl Muži, tam je složitá

situace, mají problém s OFS Náchod, který je nutí hrát na Náchodsku. Většina soupeřů je
v Broumovském výběžku a to je daleko, strašná doba cesty. V současné době, aby se vyhnuli hraní
na Náchodsku, hrají Muži jako Smiřice B, a to z ekonomických důvodů. Podzim odehráli
v Libřicích. V současné době se snaží, aby další sezónu byli na Hradecku jako Dorost Rasošky.
Možná by bylo dobré, aby zastupitelstvo dalo apel, že chtějí na Hradecko. Pan Miroslav Slezák řekl,
že minule dostali peníze a nedohráli sezónu. Pan Jan Rezek k tomu řekl, že v té době dostali
příspěvek 45 tis. Kč, že se sice odhlásili ze soutěže, nescházeli se, než začala sezóna. Peníze - 20 tis.
Kč použili na rekonstrukci sprch, střechy na buňkách, plechů na stávajících kabinách. Založil se
Dorost, vlastně mají výdaje na dva týmy. V roce 2014 dostali 60 tis. Kč, Dorost hraje Krajskou
soutěž na Náchodsku a to jsou vysoké výdaje. Pan Miroslav Slezák poděkoval za vyčerpávající
odpověď. Bc. Krystová se ptala, zda mají další sponzory? Pan Jan Rezek odpověděl, že někdy někdo
jim dá slevu na míče nebo dresy, ale finance že ne. Bc. Krystová pokračovala-kolik mají fotbalistů?
Pan Jan Rezek odpověděl, že jeden tým je cca dvacet lidí plus trenéři. Bc. Krystová se dále ptala,
kolik se jich účastní na veřejných akcích? Paní Denisa Součková odpověděla, že průměrně deset. Bc.
Krystová porovnala výši příspěvku na počet osob/členů. Pan Jan Rezek jí k tomu řekl, že mají jiné
náklady než jiné organizace, že nejde srovnávat počet členů. Bc. Krystová k tomu řekla, že každý má
jiný úhel pohledu, kolik kdo považuje za přiměřenou výši. Pan Jan Rezek řekl, že včelaři se dají
podporovat různými způsoby. Bc. Krystová řekla, že se zúčastnila s panem Exnarem schůzky MAS a
nikdo se na to nezeptal. I to je způsob jak zviditelnit „Já jsem z Rasošek“.
Pan starosta k tomu řekl, že na příspěvky byly podány žádosti a ty se posoudily. Ing. Slezáková se
zeptala kolik hráčů je z Rasošek? Pan Jan Rezek k tomu řekl, že klub se sice jmenuje TJ RasoškyJosefov, ale je zažádáno o změnu na TJ Rasošky. Žádost o příspěvek na Jaroměř teď nedávali,
protože nikdy nic nedostali. V Dorostu je více hráčů z okolí, např. z Nového Plesu. Po dotazu Ing.
Slezákové zda žádali o dotaci Nový Ples, odpověděl, že Nový Ples o příspěvek nežádali. V současné
době potřebují dvě nové branky, ale cena se blíží ke sto tisícům korun. Bez podpory obce by si
nemohli nic pořídit ani opravit. Pan starosta dal návrh na hlasování o příspěvku ve výši 60.000 Kč.
Schváleno.
Hospic Č. Kostelec – návrh 5.000 Kč – schváleno.
Dům Sv. Josefa, Žireč – návrh 5.000 Kč – schváleno.
SDH Rasošky-návrh 30.000 Kč. Pan Miroslav Slezák se ptal, kolik je příspěvek na jednotku?
Pan starosta spolu s Bc. Krystovou mu odpověděli, že příspěvek pro JSDH činí 225 tis. Kč a je
součástí rozpočtu obce. Příspěvek ve výši 30.000 Kč schválen.
Příspěvek ZŚ a MŠ v Rasoškách - návrh 900.000 Kč – schváleno.
Z investičního fondu škola v roce 2015 převede 150.000 Kč na účet obce. Schváleno.
Škola předložila návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Rasošky ve výši Kč
31.929,96: Do fondu odměn 320,00 Kč a do rezervního fondu 31.609,96 Kč – schváleno.
Předložení rozpočet obce na rok 2015 s celkovými příjmy ve výši 9,107.000 Kč.
Pan Miroslav Slezák se zeptal, kdo bude platit příspěvky OS Zezule? Pan starosta odpověděl, že
nikdo. Obec jim platila účetní program a už nebude. Pan Miroslav Slezák se ptal na obnovení
techniky obce. Pan starosta mu odpověděl, že v rozpočtu na rok 2015 na Zeleň je 30 tis. Kč na
opravu traktůrku. Obnova techniky se bude řešit v rámci celého volebního období. Pan Miroslav
Slezák řekl, že je ostuda, že nemáme vlastní techniku ani vlastní traktůrek. Do hasičů se dalo bez
mála půl milionu za dva roky a do techniky minimum. Ing. Pouznar informoval, že žádná
multifunkční technika neexistuje, a stávají technika má i s opravami nízký roční náklad, úplně nová
technika stojí řádově půl milionu a výš. Pan starosta k tomu řekl, že stávající traktůrek nám může
sloužit ještě tři čtyři roky a malotraktor si pronajímáme od pana Baše s minimálními náklady. Pan
Roman Baše k tomu řekl, že oprava traktůrku je zatím výhodnější. K úvaze o zaměstnanci na plný

úvazek, se zeptal, co bude zaměstnanec na plný úvazek dělat, když bude počasí jako dnes? Pan
starosta řekl, že pan Baše dělá dobře. Pan Fišar řekl, že hasiči sice spolkli hodně peněz, ale zase něco
dělají. A předtím 13 let nedostali skoro nic. Pan Miroslav Slezák řekl, že technika obce je velký
problém, který je potřeba řešit. Ing. Pouznar k tomu řekl, že se k tomuto problému zastupitelstvo
během roku určitě vrátí. Pan starosta řekl, že za posledních 6 let je alespoň nějaká technika, tato je
ekonomicky levnější. Předtím si lidé sekli trávu před domem sami, dnes je to jinak. Pan Baše k tomu
dodal, že leckde, kde posekl, ještě dostal nadáno. Ale doba se změnila, dneska to neseče téměř nikdo.
Pan starosta k tomu řekl, že v budoucnu bude ta zeleň stát víc a víc peněž. Po té vznesl návrh na
hlasování - předložený rozpočet obce pro rok 2015 s celkovými příjmy 9,107.000 Kč - schváleno.
Rozpočet s celkovými výdaji 9,253.400 korun -schváleno. Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen
z naspořených finančních prostředků z minulých let. Paní Brzková požádala, aby obec do budoucna
řešila volné pobíhání psů, jejich výkaly před barákem. Jednání s policií, nějakou vyhlášku. Nikdo to
po psech neuklízí. Pan starosta řekl, že obec upozornila občany rozhlasem a další výzva bude ve
zpravodaji. Paní Brzková znovu řekla, že poslední dobou venku neustále pobíhají nějací psi. Paní
Věra Slezáková řekla, že je to pravda, že minulý týden takový pes-štěně obtěžovalo děti ze školky.
Žádá, aby obec vyzvala občany, aby si zkontrolovali stav plotů, někde mají špatný stav a kvůli psům
je nebezpečné kolem projít. Paní Brzková upozornila, že byla v loňském roce svědkem, kdy na
dětském hřišti byly osoby se psem – bez košíku, přestože je tam cedule Zákaz vodění psů. Někteří
tam pejsky i venčí.
6. Obecně závazná vyhláška.
Pan Exnar zopakoval, že v důsledku novely zákona o odpadech, se obci ukládá třídit odpad. Je
potřeba k tomuto vydat obecně závaznou vyhlášku. Doporučený postup je nejprve ji poslat na
Ministerstvo ke schválení a po té o ní hlasovat v zastupitelstvu. Ing. Slezáková oznámila, že dnes
obdržela nabídku zpracování žádosti na získání dotace pro likvidování bioodpadu ve výši minimálně
400.000 Kč s 90 % na pořízení kompostérů, kontejnerů, štěpkovače atd., která je vypsaná do konce
března 2015. Zda o ní požádat, muselo by se rozhodnout už na dnešním zasedání. Bc. Krystová
k tomu řekla, že se v obci neřeší možnosti zvenčí. Pan Jan Rezek řekl, že to poskytuje státní
zemědělský a nadační fond a že určitě bude další výzva. Ve Vlkově toto také hodnotili, zatím budou
bioodpad shromažďovat na jednom místě, starat se o to bude jeden člověk, a když toho bude hodně,
nechají to odvézt do kompostárny v Jaroměři. Zdá se jim to jako nejelegantnější řešení, popelnice na
bioodpad by byly náročné na provoz. Pan starosta k tomu řekl, že do budoucna nás třeba čeká nákup
kontejneru, který se dle potřeby nechá vyvézt. Paní Brzková řekla, že to bude fajn, ale jak vybrat
místo, kam budou moct všichni všechno dovézt? Ing. Pouznar dodal, že vždycky to bude jedno
místo, v Jaroměři mají také jen jeden sběrný dvůr. Paní Součková řekla, že by byl problém zajistit
více míst v obci, vždycky bude někdo, kdo to v blízkosti svého domu nebude chtít. Pan Miroslav
Slezák řekl, že jsme vesnice a měli bychom zpracovaný odpad nechávat doma. Pan starosta navrhuje
zkusit jedno sběrné místo a zjistit, jak se osvědčí, a potom to řešit dál. Pan Exnar řekl, že jakákoli
varianta nebude vyhovovat všem. Pan Josef Slezák řekl, že v Černožicích už toto řeší, že by se mělo
tam zeptat na jejich zkušenosti. Pan Miroslav Slezák navrhl vypsat na toto téma anketu. Jeho názor
je, že kompostéry znamenají minimální náklady. Ing. Pouznar k tomu řekl, že kompostéry znamenají
další agendu. On sám má zkušenost, že ty kompostéry mají životnost tak dva roky. Starosta Rezek
ukončil diskuzi s tím, že se zpracovaná vyhláška pošle na Ministerstvo vnitra k posouzení a na
dalším zastupitelstvu bude předložena ke schválení.
7. Námitka domu čp. 186. Pan starosta přečetl námitku obyvatel čp. 186 k umístění stavby
provozovny autoservisu na pozemku par. č. 1824/45 v k. ú. Rasošky. Obávají se nadměrné hlučnosti,
prašnosti a zhoršení ovzduší. Navrhují změnu územního plánu obce tak, aby se našel jiný pozemek
nebo aby se celá stavba posunula od komunikace. Stejnou námitku podali i na stavební úřad
v Jaroměři. Pan starosta k tomu řekl, že projektovaná stavba je v souladu s územním plánem obce.

Navrhl, že obec odpoví, že zastupitelstvo obce bere jejich námitku na vědomí a že řešení stavebního
povolení je v kompetenci stavebního úřadu v Jaroměři. Schváleno.
8. Přechod pro chodce. Pan starosta informoval, že je doplněna projektová dokumentace k přechodu
pro chodce o připomínky manželů Beránkových. Paní Vágnerová ze stavebního úřadu v Jaroměři
požádala obec o zveřejnění informace o doplnění projektové dokumentace a možnosti seznámení se
s ní na obecním úřadě. Pan starosta toto oznámení přečetl. K jednání jsou pozvání přímí účastníci i
ostatní občané.
9. Výběrové řízení Sport klub. Na obec byly doručeny dvě nabídky, od paní Alinové a pana
Šarfenbergera. Na pracovní schůzce bylo navrhnuto, že se oba účastníci pozvou k ústnímu jednání na
12. března po 18. hodině. Pan starosta požádal zastupitele, aby se k pohovoru dostavili.
Ing. Slezáková přečetla část závazného stanoviska krajské hygienické stanice vydaného k projektové
dokumentaci o tom, jaké jsou možnosti poskytování občerstvení ve Sport klubu (nesmí se
manipulovat s čerstvou zeleninou, masem a vejci). Že když obec nabízí pronájem, měla by zájemce
informovat o podmínkách. Pan Exnar k tomu řekl, že zájemci vědí, co mohou. Pan starosta přečetl
návrh písemné výpovědi stávajícímu nájemci. Schválena.
10. Městská policie. Ing. Slezáková informovala o možnosti využívání služeb městské policie
z Jaroměře. Spolupráce se musí zajistit veřejnoprávní smlouvou. Městská policie by mohla např.
provádět odchyt pobíhajících psů, kontrolovat dodržování nedělního klidu apod. Cenovou sazbu
nevíme, služba se platí od hodiny. Pan starosta se ptal na návrh smlouvy. Ing. Slezáková odpověděla,
že tu k dispozici nemá, ale že může poskytnout telefon na velitele Městské policie. Pan starosta
k tomu řekl, že je potřeba vypracovat veřejné vyhlášky.
11. Zabezpečení náhonu mezi čp. 1 a čp. 219 v Rasoškách. Ing. Slezáková informovala
zastupitelstvo o korespondenci mezi obcí a paní Izákovou, která u příležitosti rozsvěcení vánočního
stromu uskočila před projíždějícím autem a spadla do zmíněného náhonu. Ing. Slezáková navrhuje
náhon zakrýt-zatrubit nebo alespoň zábradlí. Pan starosta k tomu řekl, že zakrýt to nelze, je potřeba
čistit potrubí, které vede pod silnicí a je tam málo místa. Ing. Slezáková řekla, že toto se může stát i
někomu jinému a stejně se to bude muset řešit. Pan starosta řekl, že vyjednává s panem Rejchrtem
výrobu zábradlí. Pan Miroslav Slezák navrhnul zhotovení šachty. Pan starosta k tomu řekl, že se toto
bude řešit spolu s budováním chodníku v těchto místech. Pan starosta přednesl návrh na prozatímní
řešení vybudování zábradlí. Schváleno.
10. Různé:
a) územní plán. Pan Exnar informoval zastupitele, že pro konečné vypracování územního plánu je
potřeba schválit dodatek č. 2 smlouvy s firmou SURPMO o vypracování vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území. Návrh dodatku předkládá zastupitelům až nyní, neboť byl na obec písemně
poslán až v pátek před zastupitelstvem. Pokud se toto schválí, měla by změna č. 4 územního plánu
být hotova za 4 měsíce. Ing. Slezáková se zeptala, zda opravu SEA již firma SURPMO obdržela?
Pan Exnar odpověděl, že ano, minulý týden. Na základě tohoto poslala firma SURPMO zmíněný
dodatek č. 2 ke smlouvě. Pan starosta přednesl návrh na schválení dodatku č. 2 smlouvy s firmou
SURPMO ke změně č. 4 územního plánu. Schváleno.
b) Pan starosta informoval přítomné o svozu nebezpečného odpadu dne 14. 3. 2015. Dozorující
osobou bude pan Exnar.

c) Pan starosta poděkoval za uskutečnění veřejného bruslení 14. 2. 2015. Pan Fišar doplnil, že akce
proběhla řádně, zúčastnilo se jí přibližně 80 lidí z Rasošek a Vlkova.
d) pohovor s uchazeči o nájem Sport Klubu ve čtvrtek 12. 3. 2015 od 18 hodin. Pracovní schůzka
zastupitelů bude ve čtvrtek 2. 4. 2015 v 18 hodin a zastupitelstvo obce bude úterý 7. 4. 2015 v 18,30
hod.
Diskuze:
Do další diskuze se již nikdo nepřihlásil. Pan starosta poděkoval přítomným za účast a rozloučil
se s nimi.

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 3. 3. 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-Slezáková, Součková

3.

Námitka Bc. Krystové k zápisu z min. zasedání, druhá část: Pro–4, proti–0,zdržel se–3
.
Pouznar, Slezáková, Krystová

4.

Revokace usnesení o počtu členů finančního výboru - 3: Pro – 6,proti – 0,zdržel se-1 Pouznar

5.

Počet členů finančního výboru - 5: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

6.

Členy finančního výboru-Hana Kadlecová, Miroslav Slezák, Miroslava Slavíčková,
Květa Trutnovská: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

7. Rozpočet obce:
ZO Zahrádkářů Rasošky – 20.000 Kč: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Včelaři Jaroměř – 1.000 Kč: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.
Myslivecké sdružení Paseky – 13.000 Kč: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Pan Tázler – motorismus – 5.000 Kč: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.
Malá kopaná – 3.000 Kč: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
SK Rasošky-nohejbal – 5.000 Kč: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
TJ Rasošky-Josefov – 60.000 Kč: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková.
Hospic Č. Kostelec – 5.000 Kč: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Dům Sv. Josefa, Žireč – 5.000 Kč: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
SDH Rasošky – 30.000 Kč: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.
Příspěvek PO-ZŠ a MŠ Rasošky – 900.000 Kč: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Krystová,Slezáková.
Odvod PO-ZŠ a MŠ Rasošky z investičního fondu do rozpočtu obce – 150.000 Kč:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Rasošky ve výši 31.929,96 Kč:
Do fondu odměn 320 Kč: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Do rezervního fondu 31.609,96 Kč: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Rozpočet obce – celkové příjmy 9,107.000 Kč: Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
Rozpočet obce – celkové výdaje 9,253.400 Kč: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Krystová,Slezáková.
8. Námitka domu čp. 186 - znění odpovědi-že stav.povolení řeší na Stavebním úřadě v Jaroměři:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.
9. Výpověď nájemci Sport Klubu: Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 3 Exnar, Krystová, Slezáková.
10. Vybudování zábradlí u náhonu mezi čp. 1 a 219: Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 3 Slezáková,
Krystová, Součková.
11. Dodatek č. 2 smlouvy s firmou SURPMO ke změně č. 4 územního plánu:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

1. Námitka Bc. Krystové k zápisu z min. zasedání, první část:
Pro-0, proti-5, zdržel se-2 Krystová, Slezáková

III.

Zastupitelstvo obce Rasošky ukládá:

Starosta Obce Rasošky: Oldřich Rezek..............................................
Ověřovatelé: Ing. Eva Slezáková ………......................................
Denisa Součková ......................................................

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 6. 3. 2015
Vyhotovila: Marie Kučerová…………….…….............................

