Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 10 ze dne 6. 10. 2015
Č. j.: OUR/106/2015
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18.40 hod
Konec jednání: 21.10 hod

Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Denisa Součková, Ing. Pavel Pouznar,
Vladimír Fišar, Ing. Eva Slezáková
Omluveni: Bc. Martina Krystová
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 -zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Ing. Eva Slezáková, Vladimír Fišar
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Smlouvy o smlouvě budoucí ČEZ – zřízení služebnosti
4. Smlouva o pronájmu – Marius Pedersen
5. Výběr nájemce – Mrštník
6. Chodníky – Chalupy
7. Obecní úřad – rekonstrukce
8. Anketa k OZV – obecní pořádek
9. Audit z Královéhradeckého kraje – info
10. Žádost o pozemek – TJ Rasošky
11. Změna OZV – shromažďování odpadu
12. Výběrové řízení na nájemce bufetu ve Sport klubu
13. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek uvítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Přednesl návrh programu jednání, který doplnil o bod
„Výběrové řízení na nájemce bufetu“. Schváleno.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Ing. Eva Slezáková a Vladimír
Fišar. Schváleno.
3. Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení VB na přípojku – Ing. Mertlík.
Schváleno.
Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení VB na přípojku – p. Nejman.
Schváleno.
Ve smlouvách je uveden poplatek 1.000 Kč. Ing. Slezáková se dotazovala, zda to není málo?
Starosta obce odpověděl, že tuto částku navrhuje budoucí oprávněný v každé smlouvě, že je to
standart.
4. Smlouva o pronájmu – Marius Pedersen. Obec Rasošky si pronajala kontejner na bioodpad
za 996 Kč a nádobu na kovový odpad za 200 Kč za rok od svozové firmy Marius Pedersen a.s.
Hradec Králové, svoz se provádí dle telefonické žádosti, zatím bez problému. Smlouva
schválena.
5. Výběr nájemce Mrštník. Obec Rasošky vypsala záměr pronájmu rybníku Mrštník. Přihlásil
se jeden uchazeč. Starosta obce přečetl dopis od Mysliveckého sdružení Paseky, které nabízí
roční nájem 1.000 Kč s tím, že nájem neuhradí celou částkou na 10 let dopředu, ale budou ho
platit každý příslušný rok. Schváleno. Obecní úřad připraví smlouvu na příští zasedání.
6. Chodníky-Chalupy. Ing. Eva Slezáková informovala o průběhu výstavby chodníků. Dílo se
blíží ke konci, prováděcí firma předělává vady a nedodělky, např. vjezdy.
7. Obecní úřad – rekonstrukce.
Ing. Eva Slezáková zaslala na OÚ orientační nabídku na zhotovení projektové dokumentace a
energetického auditu k rekonstrukci úřadu. Důležité je stanovit, jak má rekonstrukce vypadat?
Starosta obce navrhl provést rekonstrukci ve stávajícím stavu. Paní Denisa Součková společně
s panem Vladimírem Fišarem zmínili variantu o umístění úřadu v přízemí. Po vzájemné
dohodě se zastupitelé shodli dát vypracovat tři návrhy a potom se rozhodnout. Jeden by byl o
stávajícím stavu, druhý s úřadem v přízemí a třetí bez pošty a úřad v přízemí. Ing. Pavel
Pouznar řekl, že budova úřadu je ostuda, ale je potřeba přemýšlet, jak rekonstrukci provést.
Navrhl vést toto téma v patrnosti a hovořit o něm na pracovních schůzkách. Starosta obce
navrhl rekonstrukci úřadu ještě do jara odložit.
8. Anketa k OZV- o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty a o stanovení pravidel pohybu
psů na veřejném prostranství. Zastupitelé se dohodli, že anketu vyhlašovat nebudou a tuto
obecně závaznou vyhlášku zatím odloží.
Obecní úřad bude žádat občany o dodržování veřejného pořádku a čistoty prostřednictvím
Rasošského zpravodaje, který vychází jako čtvrtletník.
9. Audit z Královéhradeckého kraje. Starosta obce informoval zastupitele o proběhlém
přezkoumání hospodaření obce. Byla zjištěna méně závažná chyba a to pozdní zveřejnění
smlouvy o dílo s firmou Rudolf Polák na profilu zadavatele.
10. Žádost o pozemek – TJ Rasošky. Obecní úřad obdržel žádost TJ Rasošky o provedení
směny pozemků obce s Římskokatolickou farností v Josefově. Starosta obce požádal zástupce
TJ Rasošky, aby se k tomu vyjádřili. Pan Jan Rezek vysvětlil potřebu směny pozemků.
Potřebují investovat prostředky do opravy fotbalového hřiště včetně zabudování zavlažování.
Na to se pokouší získat dotaci, avšak zhruba jednu třetinu užívaného pozemku vlastní
Římskokatolická církev a TJ Rasošky má obavy, aby po tak nákladné investici církev pozemky

někomu za komerčním účelem nepronajala nebo neprodala. Po provedené směně by přilehlé
pozemky vlastnila obec, která by jistě jiné využití než hřiště nehledala.
Starosta obce informoval zastupitele, že některé pozemky vytipoval. Ing. Eva Slezáková
upozornila na různou bonitu pozemků.
Zastupitelé pověřili starostu obce, aby vstoupil do jednání s Římskokatolickou farnosti
v Josefově o směně pozemků. Schváleno.
11. Změna OZV – shromažďování odpadu. Obecně závaznou vyhlášku je potřeba změnit,
neboť pro různé stížnosti na zápach bioodpadu obec změnila místo ukládání bioodpadu.
Skládka za sportovním hřištěm se zrušila a obec pořídila potřebný kontejner, který je umístěn u
prodejny potravin. Zastupitelé schválili zrušení stávající OZV č.1/2015. Dále zastupitelé
schválili novou OZV č.2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Rasošky.
12. Výběrové řízení na nájemce bufetu ve Sport klubu. Obec Rasošky obdržela výpověď
z nájmu od stávajícího nájemce a je potřeba vyhlásit nové výběrové řízení. Ing. Eva Slezáková
upozornila, že se nemůže jednat o výběrové řízení, že toto je záměr o pronájmu. Předložený
návrh na zveřejnění se na místě opravil na vyhlášení záměru pronájmu bufetu ve sportovním
zařízení obce Rasošky. Doplnilo se o usnesení o osvobození nájmu na první tři měsíce
pronájmu. Záměr bude zveřejněn od 7. do 27. 10. 2015. Schváleno.
13. Různé:
a) Pan Vladimír Fišar oznámil, že se dotazoval na zhotovení návrhu znaku a vlajky obce
Rasošky. Obdržel tři c nové nabídky a to od firmy Velebný & Fam, s.r.o. z Ústí nad Orlicí za
12.100 Kč včetně DPH, od firmy Mgr. Jan Tejkal z Ostravy za 12.999 Kč včetně DPH a od
firmy Alerion, s.r.o. Brno za 26.500 Kč bez DPH. Obec obdrží tři návrhy, které se budou lišit
provedením, případně tvarem či barvou. Zastupitelé se dohodli, že není potřeba hlasování
odkládat a schválili cenovou nabídku od firmy Velebný & Fam, s.r.o.
b) dále pan Vladimír Fišar informoval o připravovaném zájezdu do Pardubic na lední revue
„Jen počkej zajíci“. Přihlásilo se 22 lidí, objednaný autobus bude pro 25 osob.
c) starosta obce poděkoval zahrádkářům za uspořádání posvícenské taneční zábavy, hasičům za
postavení a úklid párty stanů.
d) starosta obce informoval, že rozpočet obce na rok 2016 se bude projednávat na pracovní
schůzce v listopadu.
e) starosta obce informoval o vyhledávání pozemku, který by obec koupila pro zřízení
technického dvora obce. Měl vytipováno několik pozemků, někteří majitelé je nechtějí prodat,
v úvahu připadá pozemek u bývalé čerpačky závlahové vody. Starosta obce bude s majiteli
ještě dále jednat.
f) starosta obce informoval o jednání s Českou poštou. Odpověděli písemně i telefonicky, že se
za problémy s otevírací dobou omlouvají, které vznikly výměnou vedoucí v Jaroměři a hlavně
nedostatkem zaměstnanců.
g) starosta obce informoval, že oslovil zhotovitele na projekt zeleně v ulici v Chalupách. Bylo
mu sděleno, že pokud by zhotovitel návrh i zároveň realizoval, bude návrh zdarma. Zastupitelé
se shodli, že se jim tato podmínka nelíbí. Další informace budou poskytnuty v zimních
měsících.
h) starosta obce informoval, že pracovní schůzka bude 29. 10. 2015 a zasedání zastupitelstva
obce 3. 11. 2015

Diskuze:
a) pan Vítězslav Holínský se dotazoval na stromy v parku u dětského hřiště. Jsou ve velmi
špatném stavu a hrozí úraz. Starosta obce odpověděl, že se stromy průběžně prořezávají.
V diskuzi padl návrh na zpracování projektu zeleně na dětském hřišti. Nejprve místostarosta
obce zajistí posudek stavu stromů odborníkem.
b) paní Denisa Součková se dotazovala na výměnu dvou stromů u chodníku na hřbitov.
S výměnou se počítá, problém je v tom, že k poškození stromů pravděpodobně dochází při
zemědělských pracích na přilehlém pozemku.
c) pan Radek Fišar se dotazoval na kanalizaci v obci. Starosta obce odpověděl, že projekt na
kanalizaci je připraven, obec má i stavební povolení. Čistička má být společná s obcí Vlkov a
současné zastupitelstvo Vlkova její výstavbu nepreferuje.
d) Ing. Pavel Pouznar informoval o činnosti finančního výboru. Proběhlo šest schůzek a tři
kontroly. Na obecním úřadě se kontrolovala fyzická inventarizace, dohody o provedení práce,
dokladová inventura, pokladna. Na ZŠ a MŠ kontrolovali fyzickou inventarizaci, dohody o
provedení práce, čerpání rozpočtu, stav pokladny., vnitřní řídící kontrolu. Z kontroly JSDH
Rasošky ještě není vyhotoven zápis. Kontrolovali fyzickou inventarizaci, u hasičského auta
záznamy o jízdách, čerpání pohonných hmot a provedení výběrových řízení. Žádné chyby
nebyly zjištěny.
Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 6. 10. 2015
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 2 – Slezáková, Fišar.
3. Smlouva o smlouvě budoucí č. IV-12-2013778/VB/1 s fi ČEZ Distribuce – Ing. Merlík
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
4. Smlouva o smlouvě budoucí č. IV-12-2013760/VB/1 s fi ČEZ Distribuce – p. Nejman
Pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0
5. Smlouva o pronájmu odpadových nádob s fi Marius Pedersen, a.s.
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková
6. Nájemce Mrštníku – Myslivecké sdružení Paseky, Rasošky:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
7.

Pověření starosty, aby vstoupil do jednání s Římskokatolickou farností v Josefově o
směně pozemků.
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

8.

Zrušení OZV č. 1/2015 o odpadech:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková

9.

OZV č. 2/2015 o odpadech:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková

10. Vyhlášení záměru pronájmu bufetu ve Sport Klubu:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková
11. Vypracování tří návrhů znaku a vlajky obce Rasošky od firmy Velebný & Fam, s.r.o:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
II.

Bere na vědomí:

1. Zprávu finančního výboru o proběhlých kontrolách na OÚ, ZŠ a JSDH

Starosta Obce Rasošky: Oldřich Rezek .............................................
Ověřovatelé: Ing. Eva Slezáková ………......................................
Vladimír Fišar ….....................................................
Zápis byl vyhotoven dne 7. 10. 2015

Vyhotovila: Marie Kučerová

