Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 16 ze dne 5. 4. 2016
Č. j.: OUR/46/2016
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:41 hod
Konec jednání: 21:15 hod

Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková,
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. Kontrola usnesení
4. Veřejnoprávní smlouva – Město Jaroměř
5. Smlouva o zřízení služebnosti – ČEZ Distribuce
6. Schválení závěrečného účtu obce a školy a účetní závěrky obce za r. 2015
7. Výběr dodavatele „Obrubníky a odvodnění MK „V Chalupách“ Rasošky
8. Výběr dodavatele projekt. dokumentace „Chodníky Lumera“
9. Rozpočtové opatření č. 2
10. Změna č. 4 územního plánu – informace
11. Návrh vyhlášky o pobíhání psů
12. Námitka Bc. Martiny Krystové k zápisu č. 15 z minulého zasedání
13. Různé – diskuze

K programu:
Bc. Martina Krystová před zahájením zasedání oznámila, že si bude průběh zasedání
nahrávat.
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 7 zastupitelů,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Přednesl návrh programu jednání, doplněný o bod 12
– námitku Bc. Martiny Krystové k zápisu č. 15/2016 z minulého zasedání. Schváleno.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Ing. Eva Slezáková a
Vladimír Fišar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení – výběr dodavatele projektové dokumentace Lumera je zahrnut do
programu jednání bod č. 8.
4. Veřejnoprávní smlouva – Město Jaroměř. Dle novely zákona Město Jaroměř nabídlo obci
veřejnoprávní smlouvu o přenesené působnosti podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, kdy bude za obec vykonávat agendu speciálního stavebního úřadu ve věcech
místních komunikací za úplatu. Schváleno.
5. Smlouva o zřízení VB – služebnosti. Zastupitelstvu byly předloženy smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti pro zhotovení přípojky knn k rodinným domkům.
Smlouva č. IV-12-2013277/2 - Vlk
Smlouva č. IV-12-2013760/1 - Nejman
Smlouva IV-12-2013778/1 - Mertlík
Smlouva IV-12-2008973/VB/2 – Ing. Paulíček
Schváleno.
6. Schválení závěrečného účtu obce a školy a účetní závěrky obce za r. 2015. Závěrečný účet
obce a školy a veškeré účetní výkazy včetně zprávy z provedeného přezkumu hospodaření
Krajským úřadem Královéhradeckého kraje byly zveřejněny od 17. 3. 2016 do 6. 4. 2016.
K předloženým výkazům nebyly žádné dotazy. Závěrečný účet obce a školy za rok 2015 byl
schválen bez výhrad. Účetní závěrka obce za rok 2015 byla schválena bez výhrad, byl
schválen převod hospodářského výsledku na účet 432 Výsledek hospodaření předcházejících
účetních období, byl vyplněn a podepsán protokol o jejím schválení.
7. Výběr dodavatele „Obrubníky a odvodnění MK „V Chalupách“ Rasošky. Do výběrového
řízení se přihlásilo 15 firem. Vítězem je firma Strabag a.s. odštěpný závod Ostrava, oblast
Západ, Hradec Králové s nabídnutou cenou 1,920.032 Kč vč., DPH. Bc. Martina Krystová
se dotazovala na způsob evidence přihlášek a které firmy obec oslovila. Vítězná firma byla
schválena. U předložené smlouvy o dílo firmou Strabag a.s. Ing. Eva Slezáková požádala o
úpravu čl. 2, bod 2. 2., kde je potřeba specifikovat projektovou dokumentaci. V čl. 4, v bodu
4. 3. požádala o změnu formulace, kdy může dojít ke změnám pouze v rámci písemného
dodatku odsouhlaseného oběma stranami. Dále upozornila na bod 10.2 a) bod c). Technický
dozor investora bude provádět Oldřich Rezek, Josef Slezák a Ing. Pavel Pouznar. Smlouva
po změně schválena.
8. Výběr zhotovitele projektové dokumentace „Chodníky Lumera“. Starosta obce oslovil 5
projektantů, nabídku předložili pouze dva. Ing. Josef Hauck s cenou 245 tis. Kč bez DPH a

Stanislav Stejskal z Hradce Králové s cenou 98.373 Kč vč. DPH. Starosta obce informoval,
že osloví pana Stejskala, aby obci nejprve předložil studii, zejména řešící parkovací stání a
možnost umístění chodníku v kopci. Ing. Eva Slezáková upozornila, že studie nebyla
předmětem poptávky ani nabídky a že se tedy bude platit navíc.
Výběr nabídky Stanislava Stejskala schválen.
9. Rozpočtové opatření č. 2 navyšuje výdaje na opravu mostku v uličce proti obecnímu
úřadu a na zhotovení obrubníků a odvodnění MK v Chalupách. Schváleno.
10. Změna č. 4 územního plánu. Místostarosta Miloš Exnar informoval o proběhlém
veřejném jednání na MěÚ v Jaroměři. Žádné námitky nebyly vzneseny, proto se může
vypracovat čistopis ke schválení. Dle novely zákona musí u čistopisu posoudit právní stav
Krajský úřad a to může trvat i několik měsíců. Ing. Pavel Pouznar k tomu řekl, že by bylo
dobré se každých 14 dnů na Kraji dotazovat, tak by mohlo dojít k urychlení posouzení. Bc.
Martina Krystová požádala p. Miloše Exnara, aby zjistil, co obnáší právní stav.
11. Návrh vyhlášky obce o pobíhání psů. Nad návrhem vyhlášky se rozvinula dlouhá
diskuze. Denisa Součková požádala o vynechání čl. 2 o možném prostoru, určeném
k volnému pobíhání psů, neboť se jedná o pozemek, který není ve vlastnictví obce.
Vladimír Fišar řekl, že by měli být psi oznámkovaní, aby v případě pobíhání, byla možná
identifikace psa. Paní Jana Orsini se zeptala, jak se bude řešit nedodržení vyhlášky, jaká
bude sankce pro majitele psa? Bc. Martina Krystová upozornila, že je potřeba si dát pozor,
aby se nešlo za hranici zákona. Pan Josef Slezák vyjádřil svůj názor, že vyhláška nic
nevyřeší, že to stejně skončí smlouvou s Městskou policií v Jaroměří. Bc. Martina Krystová
přislíbila, že vyhlášku upraví a na pracovní schůzce předloží k projednání. Odloženo na
příště.
12. Námitka k zápisu č. 15 z minulého zasedání z 1. 3. 2016. Bc. Martina Krystová přečetla
námitku k zápisu č. 15, ve kterém nebyl uveden doplněný bod jednání „Obnova zeleně na
Jíláku“ v bodě diskuze, bod b) byla vytržena věta z kontextu. Námitka je v příloze.
Zastupitelstvo obce bere námitku na vědomí.
13. Různé:
a) Starosta obce informoval o sběru nebezpečného odpadu dne 9. dubna před obecním
úřadem. Za obec bude dozorovat Miloš Exnar.
b) Starosta obce informoval o připravovaném investičním plánu obce. Zastupitelé se kvůli
tomu sešli hodinu před dnešním zasedáním. Starosta obce přednesl některé plánované akce,
jako asfaltové povrchy, chodníky v Lumerách, rekonstrukce budovy obecního úřadu, nákup
žacího traktoru. Priority se ještě doladí. Bc. Martina Krystová se ptala na budování
kanalizace. Povolení vypouštění odpadních vod má obec do roku 2018. Navrhla pozvat na
zasedání Ing. Hanu Hřivnovou z odboru životního prostředí MěÚ v Jaroměři. Ing. Pavel
Pouznar řekl, že předložený návrh je nástin a že je potřeba investovat smysluplně, peníze na
to jsou. Ing. Eva Slezáková připomněla, že se již vloni vyjadřovala k tomu, že by se
projektová dokumentace k chodníkům v Lumerách měla začít připravovat.
Paní Jana Orsini žádá, aby se chodníky v Lumerách dělaly najednou, byly komplet.
Ing. Pavel Pouznar řekl, že je potřeba stanovit, kdy se sejít a znovu investiční plán probrat.
Bc. Martina Krystová se nabídla, že Ing. Hanu Hřivnovou pozve sama, že jí starosta volat
nemusí.
c) Na minulém zasedání předložily Bc. Martina Krystová a Ing. Eva Slezáková návrh
projektů v oblasti přírody a krajiny, konkrétně Jíláku. Starosta obce informoval, že Sdružení
myslivců Paseky již vykácelo jednu stranu na Jíláku, druhou plánuje na podzim. Výsadba

zeleně proběhne buď už na podzim, nebo na jaře příštího roku. Jednalo by se o jabloně a
akáty. Bc. Martina Krystová znovu opakovala, že je možné žádat o dotaci pouze na zeleň
nebo na obnovu historické cestní sítě, ale nemusíme. Dále řekla, že splnila úkol a zjistila
výklad pojmu historické cestní sítě. Jedná se o cesty, které kdysi v historii byly, ale zanikly.
K jejich prokázání není potřeba výpis z katastru, ale stačí historické fotografie a záznamy
např. zápis v kronice. Starosta obce řekl, že je třeba zvážit ekonomický efekt, myslí si, že
s pomocí myslivců to vyjde levně.
d) Starosta obce požádal Ing. Evu Slezákovou o vypracování zadání na zhotovení
asfaltových povrchů. Ing. Eva Slezáková odpověděla, že je časově velmi vytížená a že to
musí odmítnout. Josef Slezák připomněl, že je potřeba sladit asfaltové povrchy v Chalupách.
Starosta obce odpověděl, že takto je to v projektu. Vladimír Fišar se dotazoval, zda by
v souvislosti s výstavbou obrubníků v Chalupách nebylo vhodné také rozšířit místo pro
kontejnery u prodejny, některé jsou v trávě. Starosta obce odpověděl, že se počítá s novým
místem v Lumerách a potom se počet kontejnerů u prodejny sníží. Čeká se na příslib
kontejnerů od EKO-KOMu.
e) Starosta obce poděkoval hasičům za Velikonoční náves.
f) Pořádání dětského dne je plánováno na 5. června od 14 hodin. Bc. Martina Krystová
tlumočila žádost od MS Paseky, zda by nemohl pro nepřítomnost jejich stěžejních členů být
dětský den o týden dříve? Starosta obce řekl, že stejná žádost byla poslána na obecní úřad.
Žádosti nelze vyhovět, tradice pořádání dětského dne je vždy první víkend v červnu. Ostatní
zastupitelé s ním souhlasí. Pořádající organizace už s tímto datem také počítají.
g) Starosta obce informoval, že pan Jan Rezek navrhl obci zkusit soutěž Vesnice roku.
Jednou s podmínek je plán investic obce schválený zastupitelstvem. A ten obec nemá, navíc
bude v letošním roce rozkopaná ulice v Chalupách, takže není co ukázat. Zastupitelé se
dohodli, že se do soutěže Vesnice roku obec přihlásí nejdříve příští rok.
h) Čarodějnice se v obci konají 30. dubna. Pořadateli bude obec, TJ Rasošky a další, SDH
zajistí dozor.
ch) Vladimír Fišar informoval, že dne 9. dubna bude sběr starého železa v obci a hasiči
provedou čištění Zezule.
i) Pracovní schůzka zastupitelů bude 28. 4. 2016 a zasedání zastupitelstva 3. 5. 2016.
Zastupitelé se sejdou hodinu před zasedáním ZO a znovu projednají investiční plán obce.

Diskuze:
a) V zápisu kontrolního výboru je uvedeno, že se při zasedání 25. 3. 2014 Miloš Exnar
zapomněl podepsat na presenční listinu. Marie Kučerová informovala zastupitelé, že podpis
byl doplněn.
b) Josef Slezák vznesl dotaz k odvodnění ulice, vpusti jsou v trávníku, zda by se nedalo najít
jiné řešení: například obrubníkové vpusti. Starosta obce odpověděl, že projekt už je hotový,
ale že se zkusí domluvit se zhotovitelem, ale obává se, aby se to neucpávalo.

c) Paní Jana Orsini poukázala na to, že v ulici Chalupy není možné projít po chodníku, že se
mnohdy musí obcházet parkující auta. Vybudování chodníků stálo spoustu peněz a chodník
se nedá plně využívat. Starosta obce informoval, že už s některými majiteli hovořil, ale
všechno je to v lidech a jejich přístupu k obecnímu majetku.
Po ukončení diskuze starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 21:15 hod. ukončil
zasedání.

Usnesení č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 5. 4. 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 – Ing. Slezáková, Fišar
3. Veřejnoprávní smlouva o přenesené působnosti – Město Jaroměř:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
4. Smlouvy o zřízení VB-služebnosti – ČEZ Distribuce:
Smlouva č. IV-12-2013277/2 - Vlk
Smlouva č. IV-12-2013760/1 - Nejman
Smlouva IV-12-2013778/1 - Mertlík
Smlouva IV-12-2008973/VB/2 – Ing. Paulíček
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
5. Závěrečný účet obce a ZŠ a MŠ Rasošky za rok 2015:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 1 Krystová.
6. Účetní závěrka obce za rok 2015 a převod hospodářského výsledku:
Pro – 6, proti - 0, zdržel se – 1 Krystová.
7. Dodavatel „Obrubníky a odvodnění MK „V Chalupách“ Rasošky firma Strabag a.s.
Hradec Králové:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 1 Krystová.
8. Smlouva o dílo – Strabag a.s. Hradec Králové:
Pro – 6, proti - 0, zdržel se – 1 Krystová.
9. Technický dozor investora při akci „Obrubníky a odvodnění MK „V Chalupách“
Rasošky:
Oldřich Rezek, Josef Slezák, Ing. Pavel Pouznar
Pro -5, proti - 0, zdržel se – 2 Krystová, Pouznar.
10. Zhotovitel PD „Chodníky Lumera“- Stanislav Stejskal, Hradec Králové:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 1 Krystová.

11. Rozpočtové opatření č. 2:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 1 Krystová.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

a) Vznesenou námitku Bc. Martiny Krystové k zápisu č. 15 ze dne 1. 3. 2016

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

Zápis byl vyhotoven dne 12. 4. 2016
Vyhotovila: Marie Kučerová ………………………………….

Pěkný den paní Kučerová,
posílám Vám podobu podané námitky.
Námitka k zápisu ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č.15 ze dne 1. 3. 2016
Před zasedáním zastupitelstva byl předložen návrh, " Obnova zeleně na Jíláku", k zařazení
na pořad jednání zasedání zastupitelstva obce ( a to podle § 94 zákona o obcích). Přestože
byl tento bod zařazen na program jednání, bylo o něm hlasováno a schválen jako další bod v
programu jednání, uveden není.
Dále v bodě různé diskuse, v bodě b) je mimo další věty, vytržena z kontextu věta. Byla by
možnost získat až 80% z celkových nákladů z dotace, podmínkou by byla nezpevněná cesta
Jíláku. Uvedla jsem, že pokud bychom zvažovali získat dotaci z projektu "Podpory obnovy
historické cestní sítě" je tam důležitá podmínka budovat tyto cesty nezpevněné. Dále jsem
uvedla % ve výši až 85 v návratnosti u extravilánu.
S pozdravem
Martina Krystová

