Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 11 ze dne 3. 11. 2015
Č. j.: OUR/115/2015
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18.38 hod
Konec jednání: 20.10 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: Bc. Martina Krystová, Denisa Součková
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Nájemní smlouva Mrštník
4. Pasport obecních cest
5. Výběrové řízení Sport klub
6. Chodníky v Chalupách
7. Výměna pozemků - info
8. Návrh rozpočtu na 2016
9. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek uvítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 7
zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Přednesl návrh programu jednání.
Schváleno.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Bc. Martina Krystová,
Denisa Součková. Schváleno.

3. Nájemní smlouva Mrštník. Myslivecké sdružení Paseky se přihlásilo na výzvu pronájmu
rybníka Mrštník. Předložená nájemní smlouva byla kontrolována JUDr. Svědíkem.
Zastupitelé ji doplnili o výpovědní lhůtu 6 měsíců. Ing. Eva Slezáková se dotázala jak je ve
smlouvě ošetřena situace, kdy by mělo docházet např. ke kácení dřevin. Starosta obce
odpověděl, že předmětem nájmu je pouze rybník nikoli okolní pozemky. Smlouva
schválena.
4. Pasport obecních cest. Ing. Josef Hauck zaslal pracovní verzi e-mailem s tím, že po
schválení zastupitelstvem předá obci pasport v písemné podobě a na CD. Pasport byl
schválen.
5. Výběrové řízení nájemce bufetu ve Sport klubu. Přihlásili se dva uchazeči pan Bohuslav
Lacko z Josefova a paní Jiřina Valentová ze Smiřic. Oba si byli prohlédnout pronajímané
prostory, pan Bohuslav Lacko se zúčastnil zasedání zastupitelstva a odpovídal na dotazy
zastupitelů týkajících se jeho dosavadní praxe v pohostinství. Zastupitelstvo schválilo paní
Jiřinu Valentovou.
6. Chodníky v Chalupách. Ing. Eva Slezáková informovala o kontrolních dnech při
výstavbě chodníků. Zastupitelé obdrželi druhý dodatek ke smlouvě o dílo, který je na
vícepráce např. zhotovení dvou šachet pro srážkovou vodu, aby nestékala z chodníků do
dvorů. Dotazovala se na smluvní zatravnění ploch, obává se, že k pokročilé roční době je
na setí trávy již pozdě. Vzhledem k plánované opravě obrubníků bylo rozhodnuto, že se
tráva sít v letošním roce nebude. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s firmou Rudolf Polák
schválen.
7. Výměna pozemků. Starosta obce Oldřich Rezek informoval o jednání o směně pozemků
s Římskokatolickou farností Josefov. Jejich zástupce Mgr. Petr Boháč se dostavil
k osobnímu jednání, jehož výsledkem bylo zaslání žádosti v písemné podobě. V současné
době se čeká na reakci jeho nadřízených.
8. Návrh rozpočtu na rok 2016. Zastupitelé na zasedání obdrželi návrh rozpočtu. Pracovní
schůzka k jeho projednávání je stanovena na 10. listopadu od 18 hodin. Přizváni budou i
někteří žadatelé o finanční příspěvek.
9. Různé:
a) Starosta obce informoval o průběhu jednání o koupi pozemku pro technický dvůr.
Starosta obce jednal s vlastníky pozemků o případném odkupu, požádal je o předběžnou
cenu. Požadovaný pozemek majitelé pronajali a tak musí nejprve jednat s nájemcem.
b) Vladimír Fišar informoval o návrzích heraldického znaku obce. Žlutá barva značí
písečnou půdu, modrá řeku Labe. Borovice s kořeny přesídlení obyvatel z Josefova do
Rasošek a Nového Plesu z důvodu výstavby pevnosti. Předmětem diskuze byla hlava
jelena, přítomní vyslovili žádost, aby tam byl jelen celý. Pan Vladimír Fišar požádá
zhotovitele o další návrh na znak.
c) Starosta obce informoval zastupitele o vypsaných dotacích Královéhradeckého kraje.
Zastupitelé by měli do příště rozhodnout, o jakou dotaci obec požádá. Sám navrhuje
opravu cest od JZD po hřiště a uličku proti OÚ.
d) Starosta obce požádal kontrolní výbor o provedení inventury majetku v bufetu Sport
klubu po 25. listopadu, kdy stávající nájemce bude končit.

e) Rozsvěcení vánočního stromu v obci zajistí SDH Rasošky v neděli 29. listopadu 2015
od 17 hodin. Mikuláše zorganizuje TJ Rasošky na fotbalovém hřišti 5. prosince 2015.
f) Starosta obce informoval zastupitele, že příští pracovní schůzka bude 28. listopadu a
zasedání zastupitelstva 1. prosince 2015.

Diskuze:
a) Pan Josef Slezák připomenul, pokud se bude dělat oprava uličky, aby projektant navrhl
kvalitní provedení, aby se nemusela za pár let opravovat.
b) Paní Jana Orsini požádala o informaci v prosincovém zpravodaji, kdy zhruba se budou
dělat vjezdy a chodník v Lumerách. Obyvatele této ulice to zajímá a jsou poslední ulicí,
kde se nic nebuduje. Starosta obce jí odpověděl, že vypracování projektu v Lumerách je
zahrnuto v návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
c) Paní Jana Orsini požádala o řešení problému s pobíhajícími psy. V ulici v Lumerách to
jsou stále stejní psi, kteří začínají být agresivní a útočí na lidi. Starosta obce informoval, že
toto on i místostarosta průběžně řeší, navštěvují příslušnou rodinu, ale k nápravě
nedochází. Obecní úřad má pro majitele psů připravené písemné upozornění, které jim
bude v nejbližší době doručeno, ale je těžké věřit, že to pomůže.
d) Paní Jana Orsini sdělila, pokud obec bude chtít v příštím roce zapůjčit auto-simulátor
nárazu, je potřeba požádat už v nejbližší době. S Vladimírem Fišarem se domluvili na
možných termínech, přednostní datum je konání MDD.
Na závěr starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 3. 11. 2015
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 – Součková.
3. Nájemní smlouva s Mysliveckým sdružením Paseky – Mrštník:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
4. Pasport obecních cest:
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 2 Krystová, Slezáková.
5. Nájemce bufetu Sport Klubu – Jiřina Valentová:
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 3 Krystová, Slezáková, Pouznar
6. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo – Rudolf Polák, Josefov:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Fišar.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

1. Nájemce bufetu Sport klubu – Bohuslav Lacko:
Pro – 0, proti – 0, zdržel se – 7.

Starosta Obce Rasošky: Oldřich Rezek .............................................
Ověřovatelé: Bc. Martina Krystová………......................................
Denisa Součková ….....................................................

Zápis byl vyhotoven dne 4. 11. 2015
Vyhotovila: Marie Kučerová ………………………………….

