Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 12 ze dne 1. 12. 2015
Č. j.: OUR/125/2015
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: Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Smlouva Sport Klub
4. Smlouva JSDH Rasošky - dotace
5. Žádost o dotaci Obnova venkova
6. Pověření starosty závěrečným rozpočtovým opatřením
7. Rozpočet obce na rok 2016
8. Dohoda o předčasném užívání stavby
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, doplněný od
Dohodu o předčasném užívání stavby. Schváleno.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Miloš Exnar, Ing. Pavel
Pouznar. Schváleno.

3. Nájemní smlouva Sport klub. Na minulém zasedání byla jako nový nájemce vybrána
paní Jiřina Valentová, ta ale před podepsáním smlouvy odstoupila z výběrového řízení ze
zdravotních důvodů. Zastupitelstvo obce bere její odstoupení na vědomí. V pořadí dalším
přihlášeným do výběrového řízení byl pan Bohuslav Lacko z Josefova. Přestože již obdržel
dopis, že ve výběrovém řízení neuspěl, starosta obce ho kontaktoval a pan Bohuslav Lacko
změnu přivítal a je ochoten opětovnou nabídku nájmu bufetu ve Sport klubu přijmout.
Zastupitelstvo to schválilo. Následně byla schválena i smlouva o nájmu.
4. Smlouva JSDH Rasošky o dotaci. Královéhradecký kraj zaslal návrh smlouvy na dotaci
pro JSDH na věcné vybavení neinvestiční povahy ve výši Kč 1.200,--. Schváleno.
5. Žádost o dotaci Obnova venkova. Starosta obce pořádal zastupitele o souhlas se žádostí
o dotaci na „opravu cest-nové asfaltové povrchy“-ulička proti obecnímu úřadu a podél
ZOD Rasošky po fotbalové hřiště z programu Obnovy venkova Královéhradeckého kraje.
Potřebné dokumenty k žádosti jsou již připravené. Schváleno.
6. Zastupitelstvo obce Rasošky pověřuje starostu obce závěrečným rozpočtovým
opatřením. Schváleno.
7. Rozpočet obce na rok 2016. Návrh rozpočtu obce byl zveřejněn 12. listopadu 2015. Na
začátku schvalování pan Miroslav Slezák vznesl dotaz proč má Sdružení myslivců dostat
deset tisíc Kč na údržbu Mrštníku, když obec pronajala pouze vodní plochu, nikoli
pozemky viz zápis z listopadu č. 11? Starosta obce a Ing. Pouznar odpověděli, že je to na
podporu údržby obecního majetku. Dále se ptal, jak se projevilo zateplení školy na úspoře
plynu? Úsporu škola zaznamenala, ale vyčíslit ji bude možné až po vyúčtování
dodavatelem. Po té následovalo schvalování příspěvků a darů pro zájmové organizace.
Zástupci ZŠ a MŠ požádali o navýšení příspěvku na pořízení konvektomatu do školní
kuchyně. Od dodavatelské firmy dostali dvě nabídky, na český a na italský výrobek.
Zastupitelstvo schválilo pořízení konvektomatu od české firmy za 204 tis. Kč.
Starosta JSDH požádal o navýšení připraveného rozpočtu o částku 9 tis. Kč. V roce 2015
měli rozpočtovanou garanční prohlídku nové PS, ale chtějí tuto prohlídku provést až na
jaře roku 2016 - před soutěžní sezónou. Proto navrhují v roce 2015 částku 9 tisíc vrátit
(nevyčerpat) a použít ji až v roce 2016. Schváleno. Po provedených úpravách byl
předložený rozpočet obce na rok 2016 s celkovými příjmy 8 807 800 Kč a celkovými
výdaji 7 231 000 Kč jako přebytkový se závaznými ukazateli-paragrafy schválen.
8. Dohoda o předčasném užívání stavby. Ing. Eva Slezáková informovala zastupitele o
stavbě chodníků v ulici V Chalupách. Kolaudační řízení bylo neúspěšné, závady
přetrvávají. Pro odbor dopravy je potřeba požádat o předčasné užívání stavby do 30. 6.
2016 a k tomu je nutné předložit Dohodu o předčasném užívání stavby se zhotovitelem
stavby Rudolfem Polákem. Schváleno.
9. Různé:
a) Starosta obce informoval o připravované Tříkrálové sbírce, plánované na 9. ledna 2016.
Jsou navrženy tři skupinky z rodin Slavíčkových, Krystových a Berkovcových.
b) Obec Rasošky obdržela žádost obce Vlkova vyjádření se k možnosti výstavby
cyklostezky mezi Rasoškami a Vlkovem vedoucí kolem Zezule, jejíž část by byla na
pozemku obce Rasošky. V žádosti je uvedeno, zda se obec Rasošky bude na výstavbě
podílet, nebo zda pozemek odprodá? Zastupitelstvo bere možnost výstavby cyklostezky na
vědomí, spolupráci s Vlkovem se nebrání, ale na prodej pozemku nepřistoupí.

c) Pan Vladimír Fišar předložil další návrhy na znak obce. Zastupitelstvo se dohodlo, že se
návrhy zveřejní na webových stránkách obce a v roce 2016 se uspořádá beseda s občany,
aby se mohli vyjádřit, který znak se jim líbí? Pan Vladimír Fišar napíše článek do
prosincového vydání rasošského zpravodaje.
d) Starosta obce poděkoval JSDH a SDH za ozdobení a uspořádání slavnostního
rozsvěcení adventního stromu, které bylo za hojné účasti občanů.
e) Starosta obce informoval, že Mikuláše zorganizuje TJ Rasošky na fotbalovém hřišti 5.
prosince 2015 od 17 hodin a předem TJ Rasošky poděkoval.
f) Starosta obce informoval zastupitele, že příští pracovní schůzka bude 7. 1. 2016 a
zasedání zastupitelstva 12. 1. 2016.
g) Pan Vladimír Fišar informoval o uskutečněném zájezdu na lední revui do Pardubic.
Zúčastnilo se 22 osob, představení se vydařilo. Po novém roce se plánuje veřejné bruslení a
bowlingový turnaj. Na jaro se připravuje i zájezd na Moravu.
Diskuze:
a) Pan Vítězslav Holínský se dotazoval na stromy na dětském hřišti. Pan starosta mu
odpověděl, že stromy byly posouzené, zdravé jsou pouze Sakury a ostatní se musí vykácet.
Počítá se s výsadbou nových stromů.
Na závěr starosta obce popřál přítomným hodně zdraví a štěstí do nového roku 2016,
poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 1. 12. 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. Nájemce bufetu Sport klubu pana Bohuslava Lacko:
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 2 - Krystová, Slezáková.
4. Nájemní smlouva Sport klub:
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 2 - Krystová, Slezáková.
5. Smlouva JSDH o dotaci z Královéhradeckého kraje č. 15JPO03-0065:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
6. Žádost o dotaci z programu Obnova venkova na opravu cest-nové asfaltové
povrchy z Královéhradeckého kraje:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Pověření starosty závěrečným rozpočtovým opatřením:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Krystová, Slezáková.
8. Pořízení konvektomatu do ZŠ a MŠ Rasošky
Pro – 6, proti - 0,zdržel se – 1 Slezáková
9. Nákup českého konvektomatu za Kč 204.151 vč. DPH
Pro – 7, proti - 0,zdržel se – 0
10. Rozpočet obce na rok 2016:
ZO Zahrádkářů Rasošky - 18.000 Kč

Pro – 7, proti - 0,zdržel se – 0

Dar-ZO Zahrádkářů na oslavu 50 let založení-5.000 Kč Pro – 7, proti - 0,zdržel se – 0
Dar-Včelaři Jaroměř - 1.000 Kč

Pro – 7, proti - 0,zdržel se – 0

Myslivecké sdružený Paseky - 25.000 Kč

Pro – 5, proti - 0,zdržel se – 2
Slezáková, Součková
Pro – 5, proti - 0,zdržel se – 2
Slezáková, Fišar
Pro – 7, proti - 0,zdržel se – 0

Pan Tázler – motorismus - 5.000 Kč
Malá kopaná - 5.000 Kč

TJ Rasošky-fotbal - 111.000 Kč
Dar-Hospic Č.Kostelec - 5.000 Kč

Pro – 6, proti - 0,zdržel se – 1
Slezáková
Pro – 7, proti - 0,zdržel se – 0

Dar-Dům Sv. Josefa, Žireč - 5.000 Kč

Pro – 7, proti - 0,zdržel se – 0

SDH Rasošky - 57.000 Kč

Pro – 5, proti - 0,zdržel se – 2
Slezáková, Fišar
Pro – 7, proti - 0,zdržel se – 0

Dar-Knihovna Jaroměř - 6.000 Kč
Příspěvek škole v Rasoškách - 1,074.000 Kč
Hodnota balíčku pro jubilanty - 600 Kč

Pro – 6, proti - 0,zdržel se – 1
Slezáková
Pro – 7, proti - 0,zdržel se – 0

Hodnota daru k Vítání občánků do života - 500 Kč

Pro – 7, proti - 0,zdržel se – 0

Rozpočet obce – celkové příjmy - 8 807 800 Kč

Pro – 7, proti - 0,zdržel se – 0

– celkové výdaje – 7 231 000 Kč
Rozpočet je přebytkový se závaznými ukazateli – paragrafy.
Pro – 6, proti - 0,zdržel se – 1
Slezáková
11. Dohoda o předčasném užívání stavby:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Krystová, Slezáková.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

1. Nákup italského konvektomatu za Kč 148.558 vč. DPH
Pro – 0, proti - 5,zdržel se – 2 Krystová, Slezáková

III.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. Odstoupení paní Jiřiny Valentové z nájmu bufetu ve Sport klubu:

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

Zápis byl vyhotoven dne 2. 12. 2015
Vyhotovila: Marie Kučerová ………………………………….

