Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 15 ze dne 1. 3. 2016
Č. j.: OUR/34/2016
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:36 hod
Konec jednání: 20:21 hod

Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková,
Vladimír Fišar, Ing. Eva Slezáková, Bc. Martina Krystová.
Omluveni:.x
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 7 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Denisa Součková, Ing. Pavel Pouznar
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Schválení rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky
4. ZO Zahrádkáři – žádost o adresu sídla na OÚ
5. Chodníky Lumera – výběr projektanta
6. Projektová dokumentace „obruby + odvodnění v Chalupách“
7. Česká pošta – informace
8. Změna č.4 územního plánu - informace
9. Různé – diskuze

K programu:
Bc. Martina Krystová a Ing. Eva Slezáková před zahájením zasedání rozdaly
zastupitelům písemné materiály „Podpora projektů v oblasti přírody a krajiny“ s tím, že jej
vypracovaly na poslední chvíli a chtějí o tom zastupitele informovat během zasedání.
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek uvítal přítomné, zhodnotil, 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 Denisa Součková a Ing. Pavel
Pouznar. Schváleno.
3. Ing. Monika Zmítková ředitelka ZŠ a MŠ Rasošky požádala o schválení hospodářského
výsledku za rok 2015 ve výši 10.077.74 Kč a jeho rozdělení do fondu odměn 101,-- Kč a do
rezervního fondu 9.976,74 Kč. Schváleno. Dále požádala o schválení čerpání z investičního
fondu školy ve výši 151,-- Kč na úhradu nakupovaného konvektomatu. Obec škole poskytla
investiční příspěvek ve výši 214.000,-- Kč a konvektomat stál 214.151 Kč. Schváleno. Ing.
Monika Zmítková také informovala zastupitelstvo, že chce požádat o dotaci na
environmentální výchovu-přístřešek na školní zahradu a k tomu potřebuje souhlas obce. ZO
vypracování žádosti o dotaci schválilo. Dále Ing. Monika Zmítková informovala zastupitele
o tom, že přijali 17 žáků do první třídy a aby nemusela odmítat zájemce o školu, školku, že
bude žádat Královéhradecký kraj o navýšení kapacit tříd školy a školky.
4. Základní organizace zahrádkářů v Rasoškách požádala o souhlas vlastníka s umístěním
sídla pobočného spolku na adrese obecního úřadu v Rasoškách č.p. 50. Schváleno.
5. Výběrové řízení na výběr projektanta na chodníky v Lumerách. Do výběrového řízení se
nikdo nepřihlásil. Starosta obce se dotazoval několika projektantů a ti mu sdělili, že se
nepřihlásili, protože mají hodně práce. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obstarat tři
nabídky projektantů na cenu a termín zhotovení projektové dokumentace na chodníky
v Lumerách. Vnitřní směrnice obce to dovoluje. Schváleno.
6. Projektová dokumentace „Obrubníky + odvodnění MK v Chalupách. Rozpočet dle
vypracované projektové dokumentace je na přibližně 3 mil. korun. Starosta obce zajistil
vypracování výzvy k podání nabídky a předložil ji zastupitelům. Ing. Slezáková měla dotaz
přímo k projektu, připomínkované nedostatky projektu zašle starostovi e-mailem na OÚ.
Zastupitelstvo znění výzvy schválilo, osloveny budou tři firmy. Otvírání obálek bude
24.břena v 17:05 hod.
Byla sestavena hodnotící komise a její náhradníci, viz usnesení. Schváleno.
7. Česká pošta. Obecní úřad obdržel dopis od České pošty se sdělením, že vyjádření
z minulého zastupitelstva obce berou na vědomí a že vypisují svůj záměr postoupit
provozování poštovních služeb prostřednictvím inzerátu, pokud se jim nikdo nepřihlásí,
vyhlásí výběrové řízení.
8. Změna č. 4 územního plánu. Místostarosta Exnar informoval přítomné, že Městský úřad
Jaroměř vyhlásil veřejné projednání změny územního plánu na 24. března a po té by už mělo
dojít k uzavření změny číslo 4 územního plánu.
9. Různé:
a) Mostek v uličce proti obecnímu úřadu. Starosta obce informoval, že obecní úřad obdržel
odpověď na dopis od Pozemkového úřadu s tím, že pozemek patří Pozemkovému úřadu, ale
stavba mostku není v jejich majetku. Starosta obce se byl s Ing. Pavlem Pouznarem podívat
na stav mostku, došli k názoru, že je potřeba před zhotovením asfaltového povrchu opravit
zábradlí. Udělá se nový betonový překlad a do něho se zabuduje rovnoběžně s vozovkou
zábradlí. Starosta se dotazoval firmy Oldřicha Pechy ze Smržova na cenu opravy, ta by byla
kolem 32 tis. Kč. Starosta obce se spolu s Ing. Pavlem Pouznarem nabídl, že by potřebné
pomocné práce provedli svépomocí a tím by se snížila cena. Ing. Eva Slezáková se ptala na

již minule zmiňovanou trhlinu. Starosta obce jí odpověděl, že zároveň s betonovým
překladem by se trhlina přebetonovala a zpevnila. Oprava schválena.
b) Starosta obce informoval o návrhu sadových úprav v Chalupách a v parčíku. Návrh
zeleně v ulici v Chalupách je za Kč 42.500 a v parčíku za 45.000 Kč včetně DPH. V parčíku
jsou už některé stromy vykácené a nově vysazené by měly mít výšku max. 3 m a malou
korunu. Ing. Eva Slezáková řekla, že se jí předložený návrh nelíbí, že v návrhu je jednolité
řešení, z čehož je vizuálně ulice moc dlouhá. Navrhovala by různorodější osázení zeleně.
Bc. Martina Krystová v souvislosti se zelení poukázala na rozdaný materiál, ve kterém je
návrh úpravy Jíláku – cesty z Rasošek směrem k Základní škole v Josefově. Jedná se o
dotační program Podpora obnovy historické cestní sítě nebo Projekt podporující udržitelnost
a stabilitu kulturní krajiny pro další generace. Navrhuje, že by bylo vhodné spojit tuto akci
s úpravou zeleně v obci, když už řešíme zeleň uvnitř, tak už i okolí, a požádat o dotaci.
Sama kontaktovala Mgr. Lucii Tomčíkovou, konzultantku, zabývající se konkrétním
projektem. Jejich agentura by obci vypracovala projekt zhruba za 20 tis. Kč a po získání
dotace by ještě obdržela domluvenou provizi. Byla by možnost získat až 80% z celkových
nákladů z dotace, podmínkou by bylo nezpevněná cesta Jíláku. Bc. Martina Krystová návrh
projektu konzultovala i s Mysliveckým sdružením Paseky Rasošky a ti přislíbili aktivní
pomoc. Požádala, aby někdo z obce Mgr. Lucii Tomčíkové zavolal a zjistil podrobnější
informace. Starosta obce jí k tomu odpověděl, že chodí z práce nejdříve v 15:30 hodin a že
je chodem a akcemi úřadu tak vytížen, že na to nemá čas. Ing. Pavel Pouznar řekl, že když
se toho Bc. Martina Krystová chopí, tak proč ne? Starosta obce dodal, že to není špatná
myšlenka, ale že priorita obce je trochu jiná. Bc. Martina Krystová k tomu dodala, že toto je
priorita stará 25 let. Denisa Součková se zeptala, jakou formou se budou myslivci podílet?
Bc. Martina Krystová odpověděla, že by vykáceli a vysázeli nové stromy. Do diskuze se
zapojila paní Jana Orsini, která poukázala na to, že když už se řeší zeleň v obci, mělo by se
vyřešit pobíhání psů po vsi a jejich exkrementy. Důrazně požaduje po obci vydání vyhlášky
na zákaz volného pobíhání psů po vsi, a aby museli majitelé po svých čtyřnohých mazlíčcích
uklízet. V Lumerách pobíhají stále stejní psi, jeden je i agresivní. Ing Pavel Pouznar se jí
zeptal, když bude vyhláška, co se tím vyřeší? Když majitelé nereagují na výzvu starosty,
nebudou reagovat ani na vyhlášku. Starosta obce k tomu řekl, že by obec musela mít
smlouvu s Městkou policií v Jaroměři a obec by nesla náklady spojené s odchytem psů a
není zaručeno, že se ty vynaložené náklady z majitele psa vymůžou.
Paní Jana Orsini řekla, že všechno je v lidech a pokud se nevydá vyhláška, nic se nevyřeší.
Starosta obce k tomu dodal, že bere na vědomí a zastupitelé toto budou řešit na další
pracovní schůzce a pokračoval v jednání.
c) Čtení zápisů z kontrol finančního a kontrolního výboru. Denisa Součková přečetla zápis
kontroly dne 4. 12. 2015. Kontrolovaly se zápisy usnesení zastupitelstva, v prezenční listině
zastupitelstva 5. 3. 2014 chybí podpis pana Exnara, je potřeba doplnit. Požádala, aby
v každém zápise ze zastupitelstva byl uveden bod: Zastupitelstvo obce ukládá“, aby bylo
možné kontrolovat, zda byly stanoveny úkoly nebo ne. Když to tam není, neví se, zda
nebyly stanoveny úkoly nebo se zapomnělo je tam uvést. Starosta obce bere na vědomí.
Ing. Pavel Pouznar přečetl zápis č. 4/2015 z kontroly finančního výboru, konané 3. prosince
2015 na obecním úřadě. Byla provedena průběžná kontrola r. 2015, následná kontrola
vnitřních předpisů obce, inventarizace prostředků na běžném účtu k 31.12.2014, správnost,
úplnost a účinnost smluv v r. 2015. Z kontroly vyplynulo doporučení přepracovat vnitřní
směrnici č.16 v rámci platné legislativy a chystaných změn. V bodech a časové posloupnosti
popsat všechny činnosti související s výběrem a realizací veřejných zakázek.

d) Starosta obce informoval o setkání se zástupci Komerční banky. Zůstatek bankovního
účtu roste, ale úroky z něho jsou zcela nepatrné. Poplatek za výběr hotovosti v bance stoupl
z 60 Kč na 75 Kč. Po dohodě se zástupci z banky byly obci navrženy úlevy v podobě
neúčtování poplatku za internetové bankovnictví a poplatky za položky sníženy na polovinu.
K výběru hotovosti z banky doporučili zřízení platební karty a vybírat peníze z bankomatu.
Na zhodnocení finančních prostředku doporučili vklad do některých investičních fondů.
Starosta pověřil finanční výbor k prostudování předložené nabídky a k návrhu vhodného
řešení. Zastupitelstvo bere na vědomí.
e) Starosta obce se vrátil k diskuzi o řešení zeleně. Bc. Martina Krystová se nabídla, že další
informace k dotaci na zeleň tedy zajistí, přestože toho pro starostu obce udělala už tolik.
Starosta obce navrhl extra pracovní schůzku, na které by se stanovily priority obce. Po
připomínkách, že někteří jsou hodně časově vytíženi, navrhl projednat toto na pravidelné
pracovní schůzce 31. března a další předběžné projednání hodinu před konáním
zastupitelstva 5. dubna v 17:30 hod. Zasedání zastupitelstva obce se bude konat 5. dubna
2016 v 18:30 hod.

Diskuze:
a) Ing. Eva Slezáková se v diskuzi vrátila k tématu opravy komunikace podél ZOD
k Obecnici, kdy v minulém zápise bylo uvedeno, že starosta obce řekl, že byl proveden
pouze jeden překop vozovky, ale že ve skutečnosti byly dva. Znovu apelovala na to, aby se
tak po opravě vozovky nestalo.
b) Ing. Eva Slezáková poukázala na to, že v minulém zápise je uvedeno, že řekla, že je čas
na objednání firmy, která zhotoví návrh řešení zeleně v ulici. Upozorňuje na to, že toto již
řekla i v červnu roku 2015.
Po ukončení diskuze starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:21 hod. ukončil
zasedání.

Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 1. 3. 2016
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 – Pouznar, Součková.
3. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Rasošky
do fondu odměn 101,-- Kč a do rezervního fondu 9.976,74 Kč:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Čerpání z investičního fondu ZŠ a MŠ Rasošky ve výši 151,-- Kč:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
5. Vypracování žádosti o dotaci na environmentální výchovu ZŠ a MŠ Rasošky:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
6. Umístění sídla ZO Českého zahrádkářského svazu Rasošky na adrese Rasošky
č.p. 50:
Pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0.
7. Výzva k podání nabídek na zhotovitele akce „Obrubníky a odvodnění MK
v Chalupách Rasošky“:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 1 Slezáková.
8. Hodnotící komise pro výběrové řízení zhotovitele akce „Obrubníky a odvodnění MK
v Chalupách Rasošky“:
Oldřich Rezek, Jaromír Hejl, Josef Slezák, Ing. Pavel Pouznar, Vladimír Fišar
Pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0.
9. Náhradníci hodnotící komise pro výběrové řízení zhotovitele „Obrubníky a
odvodnění MK v Chalupách Rasošky“:
Miloš Exnar, Ing. Eva Slezáková
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.

10. Oprava mostku v uličce proti OÚ:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

a) Starostovi obce obstarat 3 cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace na
chodníky v Lumerách.

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

a) Pověření finančního výboru k vypracování návrhu na výhodné zúročení finančních
prostředků obce

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek .....................................
Ověřovatelé: Denisa Součková ………......................................
Ing. Pavel Pouznar …...........................................

Zápis byl vyhotoven dne 10. 3. 2016
Vyhotovila: Marie Kučerová ………………………………….

