Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 14 ze dne 2. 2. 2016
Č. j.: OUR/16/2016
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18.36 hod
Konec jednání: 20.10 hod

Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar,
Vladimír Fišar, Ing. Eva Slezáková, Bc. Martina Krystová.
Omluveni: Denisa Součková.
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Bc. Martina Krystová, Miloš Exnar
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Smlouvy o poskytnutí fin. příspěvku organizacím
4. Nařízení obce – zákaz podomního prodeje
5. Výběr heraldického znaku obce
6. Chodníky v Lumerách
7. Smlouva OSA
8. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek uvítal přítomné, omluvil Denisu Součkovou, konstatoval, že je
přítomno 6 zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Přednesl návrh programu
jednání, doplněný body 6 a 7. Schváleno.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Bc. Martina Krystová a Miloš
Exnar. Schváleno.

3. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce. Zastupitelé schválili předložené smlouvy o
poskytnutí dotace pro Myslivecké sdružení Paseky, TJ Rasošky-Josefov, ZO zahrádkářů
v Rasoškách, Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách, Jaromíra Tázlera a Malou kopanouMartin Rund.
4. Nařízení obce-zákaz podomního prodeje. Na žádost obyvatel bylo zastupitelům předloženo
Nařízení č.1/2016 o zákazu podomního prodeje v obci Rasošky. Bc. Krystová požádala o
doplnění tohoto nařízení o zákaz pochůzkového prodeje a o doplnění zmocnění dle §18 odst.3
zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Dále v čl. 2
specifikovat v celém katastrálním území obce Rasošky na místo území obce Rasošky. Po
domluvených úpravách znění bylo schváleno.
5. Heraldický znak obce Rasošky. U veřejné prezentace heraldického znaku pro občané
Rasošek asistovali Ing. Pavel Pouznar, Vladimír Fišar a Miloš Exnar. Přišlo 19 občanů,
nejvíce hlasů dostal návrh číslo 3. Starosta obce zhodnotil, že občané byli dostatečně
informováni, ale hlavní rozhodnutí je na zastupitelích a dal o návrhu číslo tři hlasovat.
Schváleno.
6. Chodníky v Lumerách. Ing. Eva Slezáková vypracovala návrh zadání k podání nabídky a
podmínky výběrového řízení č. 16001 na zhotovení projektové dokumentace na chodníky
v Lumerách. V diskuzi byl v bodě d) změněn počet dnů doby na podání žádostí. Schváleno.
Zároveň byla navržena hodnotící komise a její náhradníci, viz usnesení. Schváleno.
7. Smlouva OSA. Jedná se o licenční poplatek za užití hudebních děl prostřednictvím
místního rozhlasu. Smlouva schválena.
8. Různé:
a) Starosta obce informoval, že dne 5. února by měla Římskokatolická farnost rozhodnout o
podmínkách směny pozemků u fotbalového hřiště.
b) Starosta obce informoval, že si prohlédl mostek v uličce. Po jeho zjištění je vlastníkem
Státní pozemkový úřad. Obec písemně požádala vlastníka mostku o posouzení jeho stavu,
případně o jeho opravu z důvodu plánové opravy cesty. Odpověď zatím nepřišla.
c) Starosta obce informoval, že na základě rozhodnutí na minulém zastupitelstvu obec napsala
dopis České poště se zamítnutím jejich žádosti o zřízení pošty Partner. Zatím z jejich strany
nikdo nereagoval.
d) Starosta obce informoval, že k 31. 12. 2015 bylo v Rasoškách evidováno 684 obyvatel,
z toho 67 na Dolním Plese a 617 v Rasoškách. Věkový průměr obyvatel je 38,3.
e) Starosta obce informoval o dění kolem chodníků v Chalupách. Při poslední kontrole se
našly neopravené závady, další schůzka se zhotovitelem je 3. února. Ing. Eva Slezáková tuto
informací potvrdila.
Diskuze:
a) Ing. Eva Slezáková se v diskuzi vrátila k tématu opravy komunikace podél ZOD
k Obecnici, že tam byl proveden překop silnice a že se obává, aby se tak nedělo po opravě
komunikace. Ing. Slezáková poznamenala, že není správně, jak se starosta minule vyjádřil, že
bylo vše protlakem, neboť hovořila o celé cestě. Starosta obce odpověděl, že to bylo jednou
v místě, kde při protlaku zjistili překážku a nešlo to provést jinak. V budoucnu by se to stát
nemělo.

b) Ing. Eva Slezáková se dotazovala na plán zeleně v Chalupách, že je čas na objednání
firmy, která zhotoví návrh řešení zeleně v ulici. Ing. Pavel Pouznar k tomu dodal, že by bylo
vhodné spojit to s vypracováním návrhu parčíku. Starosta obce to zajistí.
c) Vladimír Fišar poukázal na novou výstavbu rodinného domku a na tvořící se bláto na
přilehlé cestě. Stav této cesty bude nutné v budoucnu řešit.
d) Paní Jana Orsini požádala zastupitelé o řešení problému s parkováním osobního auta u
výjezdu z ulice v Lumerách na hlavní silnici. Při potkávání se vozidel z protisměru vzniká
nebezpečná situace a není dobré čekat, až se něco stane. Dle zákona o silničním provozu se
nesmí 5 m od křižovatky parkovat a tak navrhuje provést vymezení potřebné vzdálenosti
šrafováním. Tuto situaci bude nutné řešit i při zhotovení projektové dokumentace na výstavbu
chodníků. Starosta obce se pokusí nevhodné parkování vyřešit domluvou majiteli vozidla.
e) Paní Jana Orsini se dotázala na výstavbu sportovní haly v Rasoškách. O cvičení žen je
velký zájem a do zasedací místnosti úřadu se nevejdou. Starosta obce odpověděl, že projekt je
připraven i se stavebním povolením. Ing. Eva Slezáková k tomu řekla, že se obává, že náklady
na provoz sportovní haly bude vysoký a její využití nedostatečné, jen v odpoledních a
večerních hodinách. Vladimír Fišar se vyjádřil, že v současné době výstavba haly není
prioritní. Starosta obce k tomu dodal, že výstavby sportovní haly představuje náklad ve výši
5-6 mil. korun a dotace na takovou stavbu v současné době nejsou. Bc. Martina Krystová
podotkla, že na využití haly je potřeba posoudit ekonomické možnosti v dané lokalitě a možné
příjmy. Dále, svou roli bude hrát např. výše zaměstnanosti v regionu a finanční možnosti
obyvatel.
Po ukončení diskuze starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 2. 2. 2016
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 – Exnar.

3. Smlouvy o poskytnutí dotace organizacím:
Sml. č. 1 – Myslivecké sdružení Paseky 25.000 Kč
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Sml. č. 2 – TJ Rasošky-Josefov
111.000,-- Kč
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Sml. č. 3 – ZO Zahrádkářů
18.000,-- Kč
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Sml. č. 4 – Jaromír Tázler
5.000,-- Kč
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Sml. č. 5 – Sbor dobrovolných hasičů 57.000,-- Kč
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Fišar
Sml. č. 6 – Malá kopaná
5.000,-- Kč
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
4. Nařízení č. 1/2016 obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci Rasošky:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0.
5. Heraldický znak – návrh číslo 3:
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 Slezáková.
6. Výzva na zhotovitele projektové dokumentace Chodníky v Lumerách:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0.

7. Hodnotící komise pro výběrové řízení zhotovitele PD Chodníky v LumeráchIng. Eva Slezáková, Oldřich Rezek, Jana Orsini:
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 Slezáková.
8. Náhradníci hodnotící komise pro výběrové řízení zhotovitele PD Chodníky
v Lumerách – Ing. Pavel Pouznar, Miloš Exnar, Bc. Martina Krystová:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0.
9. Smlouva OSA o licenčních poplatcích:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek .............................................
Ověřovatelé: Bc. Martina Krystová ………......................................
Miloš Exnar ….....................................................

Zápis byl vyhotoven dne 11. 2. 2016
Vyhotovila: Marie Kučerová ………………………………….

