Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 18 ze dne 3. 5. 2016
Č. j.: OUR/66/2016
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:33 hod
Konec jednání: 20:48 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: Miloš Exnar, Vladimír Fišar
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Návrh vyhlášky o pobíhání psů
5. Třídění odpadu - informace
6. Žádost nájemce Sport klubu Rasošky
7. Rozpočtové opatření č. 4
8. Obrubníky a odvodnění MK v Chalupách – informace
9. Investiční plán obce – informace
10. Odpadní vody - informace
11. 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. Schváleno.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Miloš Exnar a Vladimír Fišar.
Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
4. Starosta obce upřednostnil hosta Ing. Miloše Konečného z Vlkova, který přišel představit knihu
„Po stopách obchodníků, řemeslníků, hospodských a rolníků v minulém století i v dávnějších
dobách ve Vlkově, v Rasoškách a v Habřině. Jednotlivé kapitoly pojednávají o rodech a
historických osobnostech uvedených obcí. Provedení bude ve formátu A4, přibližně 150 stran se
spoustou obrázků. Ing. Miloš Konečný se chtěl informovat, kolik výtisků by si obec Rasošky
koupila. Tento údaj potřebuje pro zadání knihy do tisku a vypočtení nákladů na tisk. Bc. Martina
Krystová se dotázala, kde získával Ing. Miloš Konečný informace? Odpověděl, že v urbářích,
matrikách a také návštěvou rodin. Orientační cenu opravdu neví, na počet požadovaných výtisků
se bude ptát ještě v dalších obcích a potom bude jednat s tiskárnou. Bc. Martina Krystová navrhla
zvážit, zda o knize informovat občany Rasošek a zjistit jejich zájem o ni. Starosta obce stanovil
odhadem počet 200 ks, ale rozhodující bude cena. Ing. Konečný navrhl, aby se zastupitelé zatím
jen poradili a až bude znát cenu knihy, bude starostu obce informovat. Po té poděkoval a odešel.
Zastupitelé se dohodli, že se rozhodnou až podle ceny knihy.
5. Návrh obecně závazné vyhlášky o pobíhání psů v obci. Pan Miloš Exnar informoval zastupitelé,
že předloženou vyhlášku upravil podle připomínek z minulého zasedání. Bc. Martina Krystová
obsáhle informovala zastupitele, že mnoho případů takovéto vyhlášky skončilo u ústavního soudu
s výtkou, že vybočuje z pravomoci obcí a že obecní vyhláška není úplně správná. Přečetla
stanovisko MVČR. Ing. Pavel Pouznar podotkl, že Bc. Martina Krystová na předminulém
zastupitelstvu přislíbila, že vyhlášku sama upraví. Bc. Martina Krystová k tomu dodala, že právě
kvůli tomu čte stanovisko ministerstva, že je nutné ve vyhlášce vymezit prostory pro volné
pobíhání psů, a to včetně katastrálního čísla a mapky. Sankce není nutné uvádět, ty jsou
dané zákonem. Ústavní soud umožňuje situaci se psy řešit články v obecním zpravodaji nebo
informačními tabulemi. Pan Vladimír Fišar se zeptal, zda je řešení, když se nepodaří zjistit, čí ten
pes je? Bc. Martina Krystová odpověděla, že k tomu je možné vydat vyhlášku o trvalém označení
psů. Ing. Pavel Pouznar řekl, že vyhlášku ano, ale které prostory. Paní Denisa Součková podotkla,
že jsme na vesnici, psi mohou běhat po zahradě majitele. Starosta obce řekl, že obec takové
prostory nemá. Bc. Martina Krystová se vůči minulému výroku starosty obce ohradila, že 1. 9. 15
se o OZV k volnému pobíhání psů nevyjádřila, že je to paskvil, že tento výrok použila při
projednávání aktualizace organizačního řádu. Dále se ohradila proti výroku, že ona řekla, že při
počítání doby zveřejnění oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce se den konání nepočítá.
Starosta obce jí po té přečetl část zápisu ze zasedání ze dne 22. 11. 2012: …po celých 7
kalendářních dnů předcházejících dni, ve kterém se konalo příslušné zasedání zastupitelstva obce.
Mezi dnem zveřejnění na úřední desce a dnem zasedání zastupitelstva obce by tedy mělo uplynout
nejméně 7 celých po sobě jdoucích kalendářních dnů. Společnou diskuzí zastupitelé navrhli polní
cestu k Labi, pozemek kolem Zezule a cestu ke Smržovu. Místostarosta obce musí prověřit, zda
tyto pozemky obci skutečně patří a v jaké velikosti, pokud ano, obecně závaznou vyhlášku doplní
a předloží na dalším zastupitelstvu.

6. Třídění odpadu – informace. Obec Rasošky obdržela zprávu od EKO-KOMu, že požadované
kontejnery na třídění odpadu máme přiděleny, čeká se jen na jejich rozvoz. S pokračujícím jarem
vznikla potřeba dalšího kontejneru na bioodpad. Jeden nestačí, vyváží se až třikrát týdně. Obec má
možnost si kontejner zakoupit nebo vzít do pronájmu jako ten první. Nový kontejner stojí 5.600
Kč a pronájem je za 1.100 Kč za rok. Sám uvažuje o jeho koupi. Ing. Pavel Pouznar situaci
zhodnotil tak, že obec nemá odhad na skutečnou potřebu a v budoucnu se může ukázat, že řešení
v kontejnerech je nevyhovující. Navrhuje pronájem. Pan Miloš Exnar k tomu dodal, že se na
likvidaci bioodpadu znovu informoval v Kompostárně. Cena za odpad je 350 Kč za tunu, pro
odpad by si firma zajela sama, ale podmínkou je alespoň 30 až 50 tun odpadu. To by znamenalo
odpad někde shromažďovat, až by ho bylo potřebné množství. Pan Vladimír Fišar k tomu dodal,
že sběrný dvůr zatím není. Po té starosta obce dal hlasovat o návrhu vzít kontejner do pronájmu.
Schváleno.
7. Žádost nájemce Sport klubu Rasošky. Obec Rasošky obdržela žádost pana Bohumila Lacka o
zakoupení myčky nádobí. Pořádá různé společenské akce a tak by uvítal pomocníka v podobě
myčky nádobí. Jednalo by se o volně stojící 60 cm myčku v ceně do 10 tisíc Kč. Starosta obce
spolu s Vladimírem Fišarem už prověřili, zda se do kuchyňky vejde. Bc. Martina Krystová se ptala
na kapacitu myčku, Vladimír Fišar jí řekl, že 12 sad. Zastupitelstvo koupi myčky schválilo.
8. Rozpočtové opatření č. 4. Na žádost občanů se navyšují výdaje na doplnění dětského hřiště o
houpačku a prolézačku pro menší děti a na koupi myčky do Sport klubu. Rozpočtové opatření
schváleno.
9. Obrubníky a odvodnění MK v Chalupách – informace. Starosta obce informoval, že práce už
započaly. Na návrh z předminulého zastupitelstva projednal změnu odvodnění s dodavatelem
stavby. Je třeba schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o změně provedení a o navýšení ceny díla. Jedná
se přibližně o 32 ks vpustí, předběžné navýšení je o 10 tis.Kč na jedné vpusti. Ing. Eva Slezáková
oznámila, že dodatek č. 1 předem neobdržela. K ní se přidali ostatní zastupitelé. Paní Marie
Kučerová se za to omluvila. Zastupitelé si dodatek ke smlouvě přečetli až na zastupitelstvu. Pan
Vladimír Fišar se dotazoval, že firma dělá obrubníky, ale kusy vynechává. Starosta obce
odpověděl, že právě proto, že se změnilo zadání, musí dodavatel změněné vpusti objednat a jejich
dodání bude trvat až dva týdny. Dále chtěl pan Vladimír Fišar vědět, jaké budou škrty v rozpočtu
odvodnění a obrub. Pan Josef Slezák mu odpověděl, že není možné škrty dopředu stanovit a že se
musí projít každá vpusť zvlášť. Ing. Eva Slezáková se zeptala, zda na to jsou peníze v rozpočtu.
Starosta obce odpověděl, že navrhne rozpočtové opatření na příštím zasedání. BC. Martina
Krystová upozornila na rozpočtová pravidla. Starosta obce dal hlasovat o dodatku rozpočtové
opatření č. 4 o jeho navýšení o 325 tis. Kč. Schváleno. Starosta obce dal hlasovat o dodatku č.1 ke
smlouvě o dílo na zhotovení obrubníků a odvodnění místních komunikací v Chalupách.
Schváleno.
10. Investiční plán byl řešen na veřejném zasedání v mimořádném termínu 28. 4. 2016.
11. Odpadní vody – informace. K problematice odpadních vod v obci byla přizvaná Ing. Hana
Hřivnová, která přítomné informovala, že výstavbu čističky odpadních vod obci zákon nenařizuje,
ale zákon stanoví limity, co teče v odpadních vodách. V loňském roce obci vzorky nevyšly a
Rasoškám hrozí, že bude platit pokutu. Řešením by byla výstavba čističky nebo obcházet
obyvatele Rasošek a kontrolovat, co vypouští do kanalizace. Dočasné řešení je zabudovat filtr za
každý septik. V současné době jsou vypsané dotace na kanalizaci a čistírny odpadních vod do roku
2020, po té se neví, zda dotace ještě budou. Starosta obce řekl, že projektová dokumentace na
kanalizaci je připravena, ale obec je závislá na rozhodnutí Vlkova, který má postavit čistírnu
odpadních vod. Ing. Eva Slezáková se zeptala na pravděpodobnou výši pokuty, Ing. Hana
Hřivnová odpověděla, to že neví. V současné době je možné řešení vyvážení septiků a provádět

kontrolní vzorky čističek. Starosta obce jí poděkoval a řekl, že navštíví starostu Vlkova a zjistí
jejich názor na výstavbu čističky. Ing. Pavel Pouznar se zeptal, kolik stojí vybudování čističky.
Starosta obce odpověděl, že čističku má v projektu a v rozpočtu obec Vlkov.
12. Různé:
a) Starosta obce informoval, že na příští zasedání bude vypracované zadání výběrového řízení na
zhotovení asfaltového povrchu u Obecnice a v uličce proti obecnímu úřadu.
b) Starosta obce informoval o připravovaném výběru a nákupu zahradní techniky.
c) K přípravě dětského dnu se sejde kulturní výbor s ostatními organizacemi 12. 5. 16. Paní Marie
Kučerová pošle pozvánky e-mailem.
d) Starosta obce poděkoval hasičům za vyčištění požární nádrže Zezule.
e) Starosta obce poděkoval Mysliveckému sdružení Paseky za úklid kolem obce.
f) Starosta obce poděkoval TJ Rasošky za pořádání Čarodějnice a hasičům za dozor při nich a paní
Janě Orsini za zapůjčení auta-otočného simulátoru nárazu od pojišťovny Generali.
Diskuze:
a) Ing. Eva Slezáková se zeptala na dotaci od Královéhradeckého Kraje. Proč obec nepřiložila
k žádosti Pasport místních komunikací a proč obec při podávání žádosti o krajské dotace
nespolupracuje s Jaroměří? Starosta obce jí odpověděl, že při vyplňování elektronické přihlášky
byla pouze kolonka s dotazem, zda ano či ne má obec pasport místních komunikací, nic víc. Při
vyplňování přihlášky se s veškerými dotazy obracel přímo na paní Renatou Fodorovou
z Krajského úřadu. Ing. Eva Slezáková navrhla stanovit si koncepci kdy a o jaké dotace bude obec
Krajský úřad žádat, tak aby obec nepřicházela o body.
b) Bc. Martina Krystová se ptala, proč Ing. Eva Slezáková nedostala jí zaslanou námitku k zápisu
ze zasedání zastupitelstva ze dne 5. 4. 2016. Námitka přišla na úřad v den, kdy se konalo
zastupitelstvo v mimořádném termínu a byla předložena přímo tam. Místostarosta připustil, že
někdy jsou problémy s e-mailovou korespondencí, Ing. Eva Slezáková doporučila tuto změnit.
Ing. Eva Slezáková se ptala na kanalizační řád obce. Starosta obce jí odpověděl, že ho pro obec
připravuje pan Martin Macák. Smlouva na to zatím není.
c) Bc. Martina Krystová se zeptala místostarosty Miloše Exnara, zda zjišťoval, co je právní stav
k územnímu plánu. Místostarosta jí odpověděl, že toto zjišťoval na Městském úřadě v Jaroměři a
přečetl e-mailovou zprávu od pana Pavla Rydvala, DiS z odboru výstavy a územního plánování:
„Ve stručnosti lze říci, že právní stav obsahuje výrokovou část a grafickou část, ve které je
„opraveno a doplněno“ poslední znění územního plánu. Např. obec Rasošky, má zpracované 4
změny územního plánu, tedy 4 různé dokumentace. Právní stav usnadní rozhodování a orientaci
jak v území, tak v textové části, protože budete používat např. jeden koordinační výkres
s konkrétní textovou částí, ve které bude uvedeno poslední znění a nebudete muset „listovat“
všemi 4 dokumentacemi“. Pan Pavel Rydval, DiS vyzval firmu SURPMO k vyhotovení čistopisu
změny č. 4 územního plánu, ta by to měla provést do jednoho měsíce.
Po ukončení diskuze starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:48 hod. ukončil
zasedání.

Usnesení č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 3. 5. 2016
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 – Fišar.
3. Pronájem kontejneru na bioodpad od fi Marius Pedersen:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
4. Nákup myčky nádobí do Sport klubu Rasošky v hodnotě do 10.000 Kč:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
5. Rozpočtové opatření č. 4:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
6. Dodatek k rozpočtovému opatření č. 4:
Pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0.
7. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Obrubníky a odvodnění MK „V Chalupách“ Rasošky firma
Strabag a.s. Hradec Králové:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 1 Fišar.
II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.
Zastupitelstvo ukládá:
a) Místostarostovi obce doplnit obecně závaznou vyhlášku o volném pohybu psů
b) Starostovi obce navštívit starostu Vlkova a domluvit se na řešení kanalizace a čistírny
odpadních vod
c) Starosta zařídí zadání výběrového řízení na zhotovení nových asfaltových povrchů v obci

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek .....................................
Ověřovatelé: Miloš Exnar ………......................................
Vladimír Fišar …...........................................
Zápis byl vyhotoven dne 4. 5. 2016

Vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

