Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 13 ze dne 12. 1. 2016
Č. j.: OUR/7/2016
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18.40 hod
Konec jednání: 19.50 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. Eva Slezáková, Vladimír Fišar
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Žádost České pošty - seznámení
4. Znak obce Rasošky
5. Rozpočtové opatření č. 1
6. Chodníky v Lumerách – příprava projektu
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dotaci k digitalizaci územního plánu
8. Darovací smlouva Vlkov
9. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek uvítal přítomné, popřál jim hodně zdraví v novém roce,
konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Přednesl
návrh programu jednání, doplněný body 7 a 8. Schváleno.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Ing. Eva Slezáková,
Vladimír Fišar. Schváleno.

3. Žádost České pošty. Starosta obce byl vyzván ke schůzce s panem Drdou zástupcem
České pošty k projednání možnosti zavést v obci místo pobočky systém „Pošta partner“.
Znamená to, že by povinnosti České pošty převzala obec Rasošky. Předložená smlouva je
závazná a nelze ji upravovat. Schůzky se účastnila i zastupitelka Denisa Součková, která
byla zaměstnancem pošty. Starosta obce se k této věci informoval i v okolních obcích a
například Jasenná tuto nabídku zamítla, právě pro přísně nastavené podmínky. Bc. Martina
Krystová se k tomuto vyjádřila, že se zatím jedná spíše jen o informaci ze strany pošty a
není nutné to řešit. Paní Denisa Součková k tomu dodala, že se Česká pošta snaží smluvně
vyvázat nákladům, ale pro nás je ta smlouva nevýhodná. Zastupitelé se dohodli, že starosta
obce České poště odpoví, že v současné době je nabídka „Pošta partner“ pro nás
nevýhodná.
4. Znak obce Rasošky. Zastupitelstvo obce Rasošky na konci roku vybralo 4 návrhy
heraldického znaku obce, které byly zveřejněny na webových stránkách obce a na úřední
desce a zároveň na tato zveřejnění bylo upozorněno v prosincovém zpravodaji obce.
Bude uspořádáno seznámení občanů se znaky v pátek 22. ledna od 16 do 19 hodin a
v sobotu 23. ledna od 9 do 12 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu, kde budou moci
občané hlasovat. Výsledek hlasování bude podkladem pro konečné rozhodnutí zastupitelů.
5. Rozpočtové opatření č. 1. Na konci roku 2015 nebylo provedeno závěrečné vyúčtování
za výstavbu chodníků v Chalupách z důvodu přetrvávajících vad a nedodělků a zbývající
částka není promítnuta ve schváleném rozpočtu na rok 2016. Rozpočtové opatření
schváleno.
6. Chodníky v Lumerách. Starosta obce požádal Ing. Evu Slezákovou o vypracování
návrhu zadání na výběr projektanta. Projektová dokumentace by měla být na oba chodníky
a několik parkovacích stání pro osobní automobily. Ing. Eva Slezáková odpověděla, že se
spojí s ostatními členy stavebního výboru a pokusí se návrh do příštího zasedání
vypracovat.
7.
Dodatek č. 2 ke smlouvě 12RRD03-0016 o poskytnutí dotace z rozpočtu
Královéhradeckého kraje na digitalizaci územního plánu, který prodlužuje dobu
závěrečného vyúčtování dotace do 31. 12. 2016. Schváleno.
8. Darovací smlouva obce Vlkov příspěvek obce na provoz základní a mateřské školy.
Schválena.
9. Různé:
a) Starosta obce informoval, že dne 17. 12. 2015 proběhla kolaudace chodníků
v Chalupách, k nabytí právní moci dojde po převzetí díla. Ing. Eva Slezáková k tomu
dodala, že mezi Vánocemi chodníky procházeli, dodavatel odstranil další závady, ale ne
všechny. K další kontrole již nedošlo, protože napadl sníh.
b) Starosta obce informoval, že požádal odbor životního prostřední v Jaroměři o
prodloužení stavebního povolení na stavbu kanalizace.
c) Starosta obce informoval, že v nejbližších dnech Stavební úřad v Jaroměři podá žádost
vyšším orgánům o rozhodnutí k námitkách manželů Beránkových ohledně přechodu pro
chodce.
d) Starosta obce poděkoval rodinám Slavíčkových, Krystových a Berkovcových za
provedení Tříkrálové sbírky 9. ledna. V Rasoškách se vybralo 14.831 Kč.

e) Bc. Martina Krystová děkuje koledníkům a všem občanů, že vlídně přivítali koledníky a
že tak hojnou částkou přispěli.
f) Starosta obce informoval, že na konci roku 2015 obec obdržela finanční dar od firmy
BEAS a.s. ve výši 30.000 Kč.
g) Starosta obce informoval, že byl požádán o vydání obecně závazné vyhlášky na zákaz
podomního prodeje v obci. Zastupitelé vyjádřili svůj souhlas, starosta připraví znění
vyhlášky a bude o tom informovat i obec Vlkov.
h) Starosta obce informoval o veřejném bruslení pro občany Rasošek a Vlkova. Pan
Vladimír Fišar k tomu dodal, že kulturní výbor získal mimořádný termín v sobotu 16.ledna
2016 od 10 do 12 hodin. Další bruslení bude pořádat obec Vlkov, termín zatím není znám,
je problém s volnými termíny na zimním stadionu v Jaroměři.
Ch) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů se uskuteční 28. ledna a
zastupitelstvo obce 2. února 2016 od 18.30 hod.
Diskuze:
a) Ing. Eva Slezáková se dotazovala, zdali by nebylo vhodné před opravou komunikace
podél ZOD Rasošky připravit inženýrské sítě pro budoucí stavebníky. Starosta obce
odpověděl, že pokud se někdo napojuje na sítě, které jsou za vozovkou, tak to dělá
protlakem.
b) Ing. Eva Slezáková se dotazovala na opravu mostku v uličce před opravou cesty proti
OÚ. Mostek je prasklý a bude potřeba ho srovnat do směru cesty. Starosta obce odpověděl,
že zjistí, komu mostek patří? Na jeho opravu bude asi potřeba projekt. Pan Josef Slezák
podotkl, že by obec měla zvážit, zda nevybudovat pevnější podklad v uličce.
c) Ing. Eva Slezáková se dotazovala, jak často kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení
dle povinnosti uvedené v zákoně o obcích? Paní Denisa Součková odpověděla jednou
ročně, že kontrola proběhla 17. prosince 2015, ale zápis ještě není vyhotoven. Ing. Eva
Slezáková poukázala na žádost paní Izákové z konce roku 2014 o vybudování zábradlí u
školky. Starosta obce informoval, že zábradlí je vyrobené, ale na jeho zabudování nějak
pozapomněli. Určitě to napraví.
d) Starosta obce informoval o hledání pozemků pro technický dvůr. Ještě jednou osloví
majitele pozemku u ZOD Rasošky.

Závěrem starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 13 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 12. 1. 2016
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Součková.
2. Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 – Slezáková, Fišar.
3. Rozpočtové opatření č. 1:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
4. Dodatek č. 2 ke smlouvě 12RRD03-0016 o dotaci na digitalizaci územního plánu:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek .............................................
Ověřovatelé: Ing. Eva Slezáková ………......................................
Vladimír Fišar ….....................................................

Zápis byl vyhotoven dne 19. 1. 2016
Vyhotovila: Marie Kučerová ………………………………….

