Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 19 ze dne 7. 6. 2016
Č. j.: OUR/74/2016
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:38 hod
Konec jednání: 19:50 hod

Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková,
Vladimír Fišar, Ing. Eva Slezáková, Bc. Martina Krystová.
Omluveni: Miloš Exnar,
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Bc. Martina Krystová, Ing. Eva Slezáková
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Vyhláška o pobíhání psů
5. Výzva k podání nabídky „Oprava cest-nové asfaltové povrchy“
6. Kniha – „Po stopách obchodníků, řemeslníků a rolníků…“
7. Rozpočtové opatření č. 5
8. Vesnice roku – informace
9. Kanalizace – informace
10. 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 6 zastupitelů, zastupitelstvo
je tedy usnášeníschopné. Přednesl návrh programu jednání. Schváleno.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Bc. Martina Krystová a Ing. Pavel
Pouznar. Ten oznámil, že z důvodu nahrávání zasedání Bc. Martinou Krystovou odmítá být
zapisovatelem. Starosta obce tedy oslovil Vladimíra Fišara a ten odmítl, protože byl ověřovatelem
minulého zasedání. Další oslovená Denisa Součková odmítla být ověřovatelkou ze stejného důvodu
jako Ing. Pavel Pouznar. Ing. Eva Slezáková na požádání starosty obce souhlasila. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Na minulém zasedání zastupitelstvo uložilo tři úkoly a ty
jsou stanoveny v programu jednání zastupitelstva.
4. Starosta obce upřednostnil hosta Ing. Miloše Konečného z Vlkova, který na minulém zasedání
představil knihu „Po stopách obchodníků, řemeslníků, hospodských a rolníků v minulém století i
v dávnějších dobách ve Vlkově, v Rasoškách a v Habřině. Při odběru 240 výtisků bude cena 200 Kč
za jeden. Zastupitelé mají rozhodnout o počtu odebraných výtisků. Starosta obce oznámil, že
zastupitelé zvažovali různé možnosti a jako nejlepší varianta se jim jeví nakoupit určité množství,
např. 30 – 50 kusů výtisků a ty obec prodá zájemcům. Denisa Součková se zeptala Ing. Konečného,
jak se změní cena výtisku při snížení počtu odebraných kusů? Na to Ing. Konečný nemohl odpovědět,
neboť ještě nezná počet odebraných výtisků z ostatních obcí. Vladimír Fišar se dotazoval, zda ve
Vlkově a v Habřině již koupi knih schválili? Ing. Konečný, že v Habřině je jednání dnes večer.
Starosta obce dal hlasovat, zda zakoupit knihu do každé rodiny. Hlasováním bylo rozhodnuto, že ne.
Poté starosta obce nabídl řešení, že se na dnešním zasedání rozhodne o počtu odebraných výtisků,
Ing. Konečný během měsíce starostovi obce sdělí výslednou cenu výtisku a zastupitelstvo Rasošek na
svém zasedání 30. června oznámí konečný verdikt, zda a kolik výtisků opravdu koupí. Ing. Konečný
s tím souhlasil. Starosta obce vznesl návrh na hlasování, tedy zakoupit 50 kusů výtisků, Ing. Pavel
Pouznar k tomu dodal, že za podmínky, že kniha nebude stát více jak 250 Kč. Poslední návrh na
hlasování zakoupit 50 kusů za maximálně 250 Kč za kus byl schválen. Ing. Konečný poděkoval a
odešel.
5. Obecně závazná vyhláška o pobíhání psů v obci. Starosta obce poděkoval Bc. Martině Krystové za
zaslané vzory vyhlášek. Místostarosta Miloš Exnar na základě dle toho a na základě připomínek
z minulého zasedání doplnil připravenou vyhlášku o vymezení prostoru pro volné pobíhání psů
včetně dvou mapek. Takto předložená vyhláška byla schválena. Zastupitelé také schválili nákup tří
košů na psí exkrementy.
6. Výzva k podání nabídky „Oprava cest „Ulička naproti OÚ a U Obecnice“ – nové asfaltové
povrchy“, datum vyhlášení je 9. června, příjem přihlášek bude do 28. června do 17 hodin. Ing. Eva
Slezáková se vyjádřila, že se jí lhůta plnění – zahájení stavby do jednoho týdne od podpisu smlouvy
zdá příliš krátká a určitě to bude mít vliv na výši podané nabídky. Ing. Pavel Pouznar s ní souhlasí.
Starosta obce upravil výše zmíněný termín na dva týdny od podpisu smlouvy a dal hlasovat. Výzva
k podání nabídky schválena. Po té byla sestavena hodnotící komise. Navrženi jsou Ing. Pavel
Pouznar, Vladimír Fišar, Oldřich Rezek, Jaromír Hejl, Josef Slezák. Schváleno. Jako náhradník
Miloš Exnar (v předběžném jednání souhlasil) a Denisa Součková. Schváleno. Vladimír Fišar se
vyjádřil, zda prověřit podklad v uličce. Ing. Pavel Pouznar k tomu řekl, že to už se na zasedání
probíralo a podklad je dostačující. Ing. Eva Slezáková se ptala na opravu mostku, starosta obce
odpověděl, že oprava právě probíhá. Hodnotící komise se sejde 28. června v 17 hodin.
7. Rozpočtové opatření č. 5, jeho projednání se přesouvá na závěr zasedání, viz 10 d)
8. Soutěž Vesnice roku - informace. Obecní úřad obdržel oznámení o návštěvě hodnotící komise dne
23. června v čase 7:20 – 9:20 hod v počtu 10-ti členů. Na prohlídku obce bude mít dvě hodiny, což
není mnoho. Starosta obce svolává schůzku k organizaci prohlídky dne 16. června od 18 hodin.
Přizváni budou myslivci, TJ, zahrádkáři, zástupci ZŠ a MŠ a hasiči. Starosta obce přednesl návrh

organizace, navrhuje začátek prohlídky u kamene založení obce. Ing. Pavel Pouznar doporučil
vyhlásit rozhlasem, aby občané v době prohlídky obce rozhodně neparkovali na zeleni.
9. Kanalizace – informace. Na minulém zasedání Ing. Hana Hřivnová informovala zastupitele o
problematice kanalizace v obci. Starosta obce byl na jednání ve Vlkově, stanovisko je stále stejné,
v tomto volebním období výstavbu čistírny odpadních vod nebudou řešit. Provedené květnové
výsledky z odebraných vzorků odpadní vody vyšly dobře. Ing. Pavel Pouznar zjistil, že obec Rasošky
má v povolení o vypouštění odpadních vod přísné limity, které se stanovují pro vypouštění z ČOV.
Ing. Eva Slezáková k tomu řekla, že tohle ale nic neřeší. Ing. Pouznar odpověděl, že toto je pouze
mapování situace, hledání zdroje znečišťování. K tomu bude sloužit pasportizace. Ing. Eva Slezáková
podotkla, zda by se nemělo jednat o stanovených limitech dříve, než obec dostane pokutu.
10. Různé:
a) Výstavba v Chalupách. Starosta obce informoval o probíhajících pracích. Tento týden se dělá
frézování a nový asfaltový potah, do konce týdne by mělo být hotovo.
b) Starosta obce předal slovo paní Mileně Jonešové z MŠ Rasošky a paní Haně Jedinákové, které
informovaly zastupitele o podané žádosti o dotaci na úpravu školní zahrady. Jedná se o projekt
„Trpasličí zahrada“, který přispěje k dalšímu vzdělávání dětí. S žádostí byly úspěšné, dotaci získaly
ve výši 136.000 Kč. Bc. Martina Krystová řekla, že odvedly kus práce a patří jim díky. Starosta obce
řekl, že požádat o dotaci zastupitelstvo odsouhlasilo, ale je nutná spoluúčast obce, bylo by škoda
získanou dotaci neodčerpat. Vladimír Fišar se ptal, zda je vypracovaná vizualizace? Paní Hana
Jedináková řekla, že vizualizace není, jen plány a náčrty. Stavební povolení potřeba není. Ing. Eva
Slezáková se ptala, jakým způsobem budou hřiště pořizovat, paní Hana Jedináková odpověděla, že je
to zakázka malého rozsahu, proto poptávkou. Starosta obce navrhl hlasování o finanční spoluúčasti
obce na investičním projektu Trpasličí zahrada ve výši 70.000 Kč. Schváleno.
c) Obec obdržela nabídku na vypracování pasportizace jednotné kanalizace vč. provozního řádu od
pana Martina Macáka, který nám dělá správce kanalizace. Pasportizaci obec potřebuje v roce 2018
jako přílohu k žádosti o prodloužení povolení vypouštění odpadních vod. Zastupitelé se dotazovali,
zda bude pan Martin Macák procházet výpustě a kontrolovat z čeho odpadní vody tečou, zda z ČOV
nebo jímky. Ing. Pavel Pouznar navrhl dohodnout s panem Martinem Macákem pevný termín, aby
byla jistota, že to do roku 2018 bude. Starosta obce k tomu řekl, že to bude sám s panem Martinem
Macákem procházet. V Rasošském zpravodaji bude článek, aby si občané vyvezli septiky.
Na závěr starosta obce dal hlasovat o návrh pana Martina Macáka na vypracování pasportu jednotné
kanalizace v Rasoškách vč. provozního řádu za celkovou cenu Kč 27.000. Schváleno.
d) Rozpočtové opatření č. 5. předložené rozpočtové opatření se navýšilo o spoluúčast obce na úpravě
školní zahrady a nákup košů na exkrementy. Schváleno.
e) Starosta obce poděkoval organizátorům a organizacím za uspořádání dětského dne. Zúčastnilo se
přibližně 70 dětí.
f) Pan Vladimír Fišar pozval přítomné na pouťovou zábavu 25. 6. 2016 u obecního úřadu. Dopoledne
budou za Sport klubem hasičské závody.
g) Starosta obce zopakoval, že 28. června bude otevírání obálek a vybírání zhotovitele a 30. června
bude zasedání zastupitelstva v mimořádném termínu.

Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto starosta obce poděkoval přítomným za účast, popřál jim hezké
prázdniny a ukončil zasedání.

Usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 7. 6. 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 Slezáková.
3. Předběžný počet zakoupených 50 výtisků knihy „Po stopách obchodníků, řemeslníků,
hospodských a rolníků v minulém století…:
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 Fišar.
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o pohybu psů na veřejném prostranství v obci a nákup
odpadkových košů na exkrementy:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0.
5. Výzva k podání nabídky „Oprava cest „Ulička naproti OÚ a U Obecnice“-nové asfaltové
povrchy:
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 Krystová.
6. Hodnotící komise pro výběrové řízení „Oprava cest „Ulička naproti OÚ a U Obecnice“-….“
Oldřich Rezek, Jaromír Hejl, Josef Slezák, Ing. Pavel Pouznar, Vladimír Fišar:
Pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.
7. Náhradníci hodnotící komise pro výběrové řízení zhotovitele „Oprava cest „Ulička naproti OÚ a
U Obecnice“-….“ :
Miloš Exnar, Ing. Eva Slezáková
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 Součková.
8. Oslovení tří firem v souvislosti s výzvou podání nabídky na akci „Oprava cest „Ulička naproti
OÚ a U Obecnice“-….“ :
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.
9. Investiční prostředky ve výši 70.000 Kč a jejich použití na projektovou záležitost „Trpasličí
zahrada“:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
10. Vypracování pasportu jednotné kanalizace vč. provozního řádu Martinem Macákem:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Fišar.
11. Rozpočtové opatření č. 5:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

1. Nákup knih „Po stopách obchodníků, řemeslníků, hospodských a rolníků v minulém století…:
do každého čísla popisného:
Pro – 0, proti – 6, zdržel se – 0.

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek .....................................
Ověřovatelé: Bc. Martina Krystová ………...............................
Ing. Eva Slezáková …...........................................
Zápis byl vyhotoven dne 8. 6. 2016

Vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

