Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 9 ze dne 1. 9. 2015
Č. j.: OUR/91/2015
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18.35hod
Konec jednání: 20.56 hod

Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Denisa Součková, Ing. Pavel Pouznar, Vladimír Fišar,
Ing. Eva Slezáková, Bc. Martina Krystová
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. Myslivci – žádost o pronájem Mrštníku
4. Oznámení o provedených rozpočtových opatřeních
5. Rozpočtové opatření
6. OZV o veřejném pořádku – návrh
7. Chodníky v Chalupách – info
8. Rekonstrukce budovy obecního úřadu
9. DDM Smiřice – kroužky
10. Změna č. 4 územního plánu
11. Bioodpad
12. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek uvítal přítomné po prázdninách, oznámil, že je přítomno
7 členů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Přednesl návrh programu jednání. Schváleno.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Ing. Pavel Pouznar a Miloš
Exnar. Schváleno.
3. Žádost o pronájem Mrštníku. Myslivecké sdružení Paseky požádalo o pronájem rybníku
Mrštníku za účelem chovu divokých kachen, ryb s tím, že by prováděli běžnou údržbu
okolního pozemku. Je nutné vypsat záměr o pronájem Mrštníku na chov ryb a divokých
kachen s požadavkem provádění běžné údržby pozemku na dobu trvání minimálně 10 let.
Schváleno.
4. Oznámení o rozpočtových opatřeních. Během prázdnin byla provedena dvě rozpočtová
opatření na úhradu vodovodní přípojky a výměnu a instalaci dopravních značek ve vsi.
5. Rozpočtové opatření č. 6. Při sestavování rozpočtu se počítalo s dotací na výstavbu
chodníků. Tu obec nedostala, proto se tato položka z rozpočtu odečetla. Schváleno.
6. OZV o veřejném pořádku-návrh. Starosta obce předložil návrh Obecně závazné vyhlášky,
která, řeší provádění hlučných prací v podvečerních hodinám, stanoví čas nočního klidu,
určuje pravidla pro volné pobíhání psů, parkování na zeleni. V diskuzi vyplynulo několik
sporných otázek jako parkování aut u bytovky, pracovní doba pracovníka údržby zeleně obce
atd. Bc. Martina Krystová řekla, že je potřeba dělat vyhlášku pro lidi a ne proti lidem. Je
potřeba zeptat se obyvatel, co by chtěli. Ing. Pavel Pouznar jí odpověděl, že vyhláška je jak
pro lidi, tak i proti lidem. Starosta obce řekl, že vyhláška má určit pravidla chodu obce.
Zastupitelé se dohodli na vypsání ankety, na příští zasedání si připraví otázky a pravidla
ankety.
7. Chodníky v Chalupách. Ing. Eva Slezáková informovala o probíhající výstavbě chodníků a
o tom, jak těžké je jednání o kvalitě práce s prováděcí firmou. Dále upozornila, že někteří
obyvatelé mají stromy, které zasahují do průchodnosti chodníků a je potřeba říct majitelům,
aby je ořezali. Oslovila zastupitelé, aby rozhodli, zda se bude vysazovat zeleň u chodníků
komplexně, nebo to bude na obyvatelích, co tam vysadí. Navrhla učinit poptávku, kolik by
stálo vypracování projektové dokumentace na zeleň.
8. Rekonstrukce obecního úřadu. Starosta obce informoval, že je provedeno zaměření
stávajícího stavu budovy. Požádal zastupitelé, aby přednesli své návrhy, týkající se
rekonstrukce. Pan Vladimír Fišar se dotazoval, jak je to s prodejnou Beta. Ing. Eva Slezáková
se ptala, zda starosta ví, jaké jsou podmínky dotace na zateplení budovy. Starosta obce
odpověděl, že jsou podobné jako při zateplení školy. V první řadě je potřeba začít projektovat
a po vypracování projektu vyhledávat dotaci. Pan Miloš Exnar připomněl, že při řešení
investic by se mělo vzít v úvahu i pořízení sportovní haly, na to projektová dokumentace je.
Ing. Pavel Pouznar řekl, že pro něho je priorita vyřešit prodejnu potravin. Navrhuje opravit to
nejnutnější, aby budova úřadu nedělala ostudu. Paní Denisa Součková se ptala, zda funkce
budovy zůstane stejná? Starosta obce odpověděl, že podle něho by měly zůstat dispozice
stejné s drobnými stavebními úpravami. Případné zrušení pobočky pošty nebude problém,
z jejích prostor by se v budoucnu udělala kancelář OÚ. Toto téma se bude řešit i na dalším
zasedání zastupitelstva.

9. DDM Smiřice – kroužky. Město Smiřice požádalo obce o finanční příspěvky na děti, které
navštěvují jejich zájmové kroužky v DDM Smiřice. Z Rasošek je navštěvují 4 děti. Starosta
obce přednesl návrh hlasování, zda obec Rasošky poskytne finanční příspěvky na děti pro
DDM Smiřice. Neschváleno.
10. Změna č. 4 územního plánu. Pan Miloš Exnar informoval zastupitelé o postupu prací.
Před prázdninami byla svolána schůzka dotčených orgánů na Městském úřadě Jaroměř. Došlo
ke změnám zásad územního rozvoje kraje, bylo nutné zapracovat nějaké připomínky. Firma
SURPMO uvedené připomínky zpracovala a předala zpět na Jaroměř, odbor Územního
plánování.
11. Bioodpad. Zřízená provizorní skládka za obecním úřadem se ukázala jako nevyhovující,
zapáchá. Starosta obce se dotazoval firmy Marius Pedersen na koupi nebo pronájem
kontejneru na tento odpad. Navrhl kontejner 770 l pronajmout na 1 rok na zkoušku a umístit
ho k prodejně a skládku za hřištěm zrušit. Je také potřeba do jara vyřešit místo pro kontejnery
na papír a PET láhve v Lumerách. Kontejnery u prodejny již nestačí. Pan Vladimír Fišar se
ptal, zda jeden kontejner na bioodpad bude stačit? Starosta obce k tomu řekl, že je to na
zkoušku, odvoz bude domluven na zavolání. V případě potřeby by se pronajmul další
kontejner. Do budoucna bude potřeba v obci zřídit technický dvůr, nejlépe v průmyslové zóně
mimo obytné domy. Starosta vyhledá majitelé pozemku a pokusí se s nimi dohodnout možný
odkup pozemku. Zastupitelé hlasovali o pronájmu jednoho kontejneru na bioodpad o obsahu
770 l na jeden rok. Schváleno.
12. Různé:
a) Starosta obce informoval o jednání s majiteli prodejny Beta v Rasoškách. Jednání byl
přítomen i Ing. Pavel Pouznar. Majitelé prodejny v žádném případě neuvažují o jejím prodeji
ani o investicích do budovy. Chtějí zachovat stávající stav.
b) Obrubníky. Starosta obce seznámil s návrhem cenové nabídky od Ing. Josefa Haucka na
akci „Výměna obrubníků a odvodnění MK v ulici v Chalupách.
Ing. Eva Slezáková řekla, že je potřeba ošetřit, aby se podle PD dalo dělat. Starosta obce
oznámil, že je s Ing. Josefem Hauckem domluven, že výškopisy převezme z PD chodníků.
Zastupitelé hlasovali o cenové nabídce Ing. Josefa Haucka na vypracování projektové
dokumentace na „Obrubníky a odvodnění místní komunikace“ za Kč 13.000,-- bez DPH.
Schváleno.
c) Starosta obce oznámil o svozu nebezpečného odpadu dne 5. 9. 2015. Dozor provede pan
Miloš Exnar.
d) Obecní úřad bude řešit stížnosti občanů na pobočku České pošty v Rasoškách. Je velmi
často zavřeno, naposledy to byly 4 dny v celku, aniž by to Česká pošta oznámila úřadu a ten
to mohl dát na vědomí občanům.
e) Starosta obce pozval na Pouťové posezení, které se koná 5. 9. 2015 v prostorách obecního
úřadu a pořádá ho MO Zahrádkářů. Požádal SDH a přítomné o pomoc postavit Párty stan pro
tuto akci. Zahrádkáři to sami nepořídí. Sraz je v pátek v 18 hodin. Jeho složení bude podle
počasí v neděli.
f) Pracovní schůzka zastupitelů bude 1. 10. 2015 v 18 hodin, příští zasedání zastupitelstva
6.10.2015 v 18.30 hodin.
Diskuze:
a) Paní Denisa Součková pozvala přítomné na nedělní fotbalové utkání.
b) Pan Roman Baše se ptal, jaká bude výplň mezi chodníkem a vozovkou naproti
Vlkovým, zda hlína nebo kačírek. Bylo mu odpovězeno, že kačírek.

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 1. 9. 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 - Pouznar, Exnar.
3. Záměr pronájmu Mrštníku:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 1 - Slezáková.
4. Rozpočtové opatření č. 6:
Pro -7, proti - 0, zdržel se – 0.
5. Pronájem kontejneru na bioodpad na 770 l:
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 2 – Krystová, Slezáková.
6. Zadání vypracování projektové dokumentace k obrubníkům Ing. J. Hauckovi za cenu
13.000 Kč bez DPH:
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 2 – Krystová, Slezáková.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

1. Žádost města Smiřice o finanční příspěvky na kroužky v DDM Smiřice:
Pro - 0, proti - 7, zdržel se - 0
III.

Zastupitelstvo obce Rasošky bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č. 4 a č. 5

Starosta Obce Rasošky: Oldřich Rezek .............................................
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar ………......................................
Miloš Exnar ….....................................................
Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 8. 9. 2015

Vyhotovila: Marie Kučerová

