Číslo 2/2016, červen 2016

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 5. dubna 2016
 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.
 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, smlouva č. IV-12-2013760/1, smlouva IV-122013778/1, smlouva IV-12-2008973/VB/2 - schváleno.
 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.
 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.
Vítězná firma byla schválena.

 Výběr zhotovitele projektové dokumentace „Chodníky
Lumera“. Starosta obce oslovil 5 projektantů, nabídku předložili
pouze dva. Ing. Josef Hauck s cenou 245 000 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.
 Rozpočtové opatření č. 2 navyšuje výdaje na opravu mostku v
uličce proti obecnímu úřadu a na zhotovení obrubníků a
odvodnění MK v Chalupách - schváleno.
 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.
 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 Jaroměři. Bc. Martina Krystová přislíbila, že vyhlášku
upraví a na pracovní schůzce předloží k projednání. Odloženo
na příště.

Zastupitelstvo obce – 28. dubna 2016
 Pan Jan Rezek seznámil zastupitele, jak probíhá a co obnáší
přihlášení obce do soutěže „Vesnice roku“. Soutěž probíhá ve
třech rovinách o“ Zlatou stuhu“, “Bílou stuhu“ a „Modrou
stuhu“. Obec, která stuhu získá (bude vybrána hodnotící
komisí), obdrží finanční odměnu. Zastupitelstvo schválilo
přihlášení obce do soutěže.
 Pan starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 3 poplatek za přihlášení do soutěže Vesnice roku - schváleno.

Zastupitelstvo obce – 3. května 2016
 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. 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. Zastupitelé se dohodli, že se rozhodnou
až podle ceny.
 Návrh obecně závazné vyhlášky o pobíhání psů v obci. Pan
Miloš Exnar informoval zastupitelé, že předloženou vyhlášku
upravil podle připomínek z minulého zasedání. Společnou
diskuzí zastupitelé navrhli jako prostor k volnému pobíhání psů
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.

 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. 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. Po té starosta
obce dal hlasovat o návrhu vzít kontejner do pronájmu schváleno.
 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. Zastupitelstvo koupi myčky schválilo.
 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.
 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. Starosta obce dal hlasovat o dodatku č.1 ke
smlouvě o dílo na zhotovení obrubníků a odvodnění místních
komunikací v Chalupách a o dodatku rozpočtové opatření č. 4 o
jeho navýšení o 325 000 Kč - schváleno.

Zastupitelstvo obce – 7. června 2016
 Starosta obce opět 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. Proběhlo několik návrhů o koupi knihy, poslední návrh
na hlasování o předběžném počtu 50 kusů za maximálně 250 Kč
za kus byl schválen.
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.
Výzva k podání nabídky „Oprava cest „Ulička naproti OÚ a U
Obecnice“ – nové asfaltové povrchy“ - schválena. Hodnotící
komise se sejde 28. června v 17 hodin.
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.
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.
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 navrhl hlasování o finanční spoluúčasti obce na
investičním projektu Trpasličí zahrada ve výši 70.000 Kč schváleno.
Obec obdržela nabídku na vypracování pasportizace jednotné
kanalizace vč. provozního řádu od pana Martina Macáka, který

obci dělá správce kanalizace. Pasportizaci obec potřebuje v roce
2018 jako přílohu k žádosti o prodloužení povolení vypouštění
odpadních vod. V Rasošském zpravodaji bude článek, aby si
občané vyvezli septiky. Na závěr starosta obce dal hlasovat o
návrhu pana Martina Macáka na vypracování pasportu jednotné
kanalizace v Rasoškách vč. provozního řádu za celkovou cenu
27 000 Kč - schváleno.
 Rozpočtovým opatřením č. 5. se navyšují výdaje o spoluúčast
obce na úpravě školní zahrady a nákup košů na exkrementy schváleno.

Vítání občánků v roce 2016
Naše obec v květnu 2016 přivítala mezi své občany tři chlapečky
z Rasošek a dvě holčičky z Vlkova.

Kanalizace v obci Rasošky
Jelikož se zhoršuje kvalita vypouštěné
z domácností, žádáme občany, kteří vlastní
s přepadem do obecní kanalizace, aby tato
častěji vyvést. Jinak obci hrozí pokuta
povolených limitů kvality odpadní vody.

odpadní vody
septiky a jímky
zařízení nechali
za překročení

Děkujeme za pochopení.

Obecní úřad Rasošky:
 Děkuje MS Paseky za úklid kolem obce a za prořez stromů
na „Jíláku“.
 Děkuje SDH Rasošky za úklid požární nádrže Zezule, za
uspořádání „Hledání velikonočního vajíčka“, za dozor při
pálení čarodějnic, za uspořádání hasičských závodů dne
25. 6. 2016 a za pomoc při montáži a demontáži party
stanů pro večerní taneční zábavu pořádanou obecním
úřadem.
 Děkuje TJ Rasošky za uspořádání pálení čarodějnic.
 Děkuje všem organizátorům a organizacím za uspořádání
dětského dne
 Děkuje Pionýrské skupině Kryštofa Kolumba – klubu
Pětadvacítka Rasošky za uspořádání sbírky „Český den
proti rakovině“. Bylo vybráno 3 023 Kč a zároveň děkuje
občanům na jejich příspěvky.
 Oznamuje, že v ulici v Lumerách vzniklo nové svozové
místo pro bio odpad a pro tříděný odpad.

Dovolená OÚ Rasošky 15. 8. – 19. 8. 2016
Obec Rasošky vydala obecně závaznou vyhlášku č.1/2016
o pravidlech o pohybu psů na veřejném prostranství, která
byla zveřejněna na úřední desce a je na webových stránkách
obce Rasošky.

Obec Rasošky upozorňuje občany o zákazu
parkování aut na chodnících a na zeleni v obci!

Vesnice roku
Dne 23. 6. 2016 proběhlo hodnocení naší obce v soutěži Vesnice
roku. Starosta s místostarostou přivítali komisi u pamětního
kamene založení obce Ve Vsi, následovala prohlídka hasičské
zbrojnice, ulice Ve Vsi. Komise se přemístila kolem Obecnice na
fotbalové hřiště, kde proběhla prezentace Tělovýchovné jednoty.
Po té navštívila sportovní areál u obecního úřadu, kde si
vyslechla prezentaci zahrádkářského a mysliveckého spolku.
Prohlédla si kroniky obce i obecní knihovnu. Na závěr shlédla
Základní a mateřskou školu a vystoupení dětí. Celá prezentace
trvala dvě hodiny, hodnotící komise pochválila přípravu a
organizaci prezentace obce. Ve výsledném vyhlášení výsledků
přidělila obci Rasošky „Diplom komise“ za vedení dětí a
mládeže ke sportu. Krajské kolo vyhrála obec Rudník. Celkové
výsledky zjistíte na http://www.sovetice.cz/categ.php?id=99.

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
S příchodem jara se naplno rozběhla i činnost našich
dobrovolných hasičů, která je opravdu pestrá a různorodá.
Věnujeme se nejen sportovním aktivitám, ale snažíme se podílet i
na pracovním a kulturním dění v naši obci.
V sobotu 5. března 2016 jsme zase trochu času věnovali naší
zbrojnici, konkrétně podbití střechy, které jsme opravili. Zároveň
jsme se začali připravovat na novou sportovní sezónu, když jsme
zhotovili podlážky od stříkačky ke kádi.
V neděli 27. března 2016 jsme pro děti uspořádali „Velikonoční
náves“ s plněním tradičních úkolů. Nechyběly ani do zlatova
opečené buřtíky. Potěšil nás velký zájem našich nejmenších.

V pátek 8. dubna 2016 se dočkal zasloužené péče i náš
spolehlivý parťák při závodech. Se stříkačkou jsme byli na
pravidelné servisní prohlídce, po které je zase připravena na další
sportovní sezónu.
Následující den v sobotu 9. dubna 2016 jsme provedli sběr
starého železa a čištění Zezule. Počasí nám moc nepřálo. Přesto
jsme se sešli v dostatečném počtu, a tak jsme obě akce v jednom
dni bez problémů zvládli. Všem zúčastněným členům děkujeme.
V sobotu 30. dubna 2016 jsme vykonávali požární dohled při
pálení čarodějnic u fotbalového hřiště.
Ve dnech 13. až 15. května 2016 vrcholily přípravy na letošní
sportovní sezónu. Dokončili jsme finální úpravu podlážek ke
kádi, vyčistili jsme sportovní hadice a další vybavení, resp. spoje,
aby nám to při závodech dobře „cvakalo“.
S blížícími se termíny závodů, jsme v druhé polovině května
zahájili přípravu a trénování na soutěže. I letos se pravidelně
jednou týdně scházíme na trénincích.
V pátek 3. června 2016 se konala členská schůze našeho sboru,
jejíž hlavní náplní byla příprava domácí soutěže v Rasoškách,
plán tréninků a dětský den.
V neděli 5. června 2016 jsme se aktivně zapojili do organizování
dětského dne, se kterým dobrovolní hasiči tradičně pomáhají.
Ke sportovní činnosti, tréninkům, ale i pořádání soutěže je nutné
určité vybavení. V minulosti jsme si půjčovali jak podlážky, tak i
terče. Díky nemalému úsilí některých našich členů máme od
letošního roku jak vlastní podlážky, tak hlavně i terče. Obojí
jsme si vyrobili a zhotovili vlastními silami. Zejména terče určitě

přispějí ke zkvalitnění tréninků, kdy můžeme trénovat i nástřik
terčů. Poprvé jsme terče vyzkoušeli na tréninku v pondělí 6.
června 2016. Radost zúčastněných byla určitě milým
poděkováním a odměnou pro zainteresované členy sboru, kteří se
na výrobě podíleli.
V letošním roce jsme se prozatím zúčastnili tří soutěží. V
Josefově 28. května 2016 skončily v kategorii žen naše ženy na
2. místě, v kategorii mužů jsme měli zastoupení pouze s
družstvem mužů B (stará garda), kteří svůj útok po technických
problémech nedokončili. Ve Smiřicích, o týden později, 4.
června 2016 obsadily ženy 3. místo, muži A 6. místo a muži B
(stará garda) 5. místo. Následující sobotu, 11. června 2016 v
Holohlavech, skončily ženy na 1. místě, muži A na 3. místě a
muži B (stará garda) na 5. místě.
V sobotu 25. června 2016 od 10:00 hodin jsme pořádali soutěž
požárním sportu na hřišti za obecním úřadem. Vítězem
v kategorii mužů bylo SDH Vlkov a v kategorii žen SDH
Semonice. Akce se vydařila, počasí nám přálo.
za SDH Rasošky Petr Voslař

Oddíl malé kopané Rasošky
V jarní části sezony jsme Rasošky odrazili z posledních příček
tabulky a odvrátili tak boj o sestup. Tuto sezonu už máme
definitivně za sebou a nejhůře skončíme na 9. místě. Chvíli jsme
pomýšleli na přední příčky tabulky, bohužel náš výkon stačil jen
na takovéto umístění. Na příští sezonu jsme si dali za úkol
atakovat
postupové
příčky
tabulky.
(Celou tabulku s výsledky a statistikami najdete na stránkách

,,Malý FOTBAL HK", Rasošky působí v soutěži s názvem 1 A .
třída)

Všechny naše děti, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci Vám
děkují za pomoc se sběrem papíru pro celoroční soutěž firmy
Napos a přejí Vám krásné léto plné skvělých zážitků.

Martin Rund

Mgr. Dana Štěpánová

ZŠ a MŠ Rasošky
V letošním školním roce žádala MŠ o dotaci z
Královéhradeckého kraje na realizaci projektu „Trpasličí
zahrada“ a čeká na její schválení, ke kterému dojde v průběhu
měsíce června. V současné době dochází do mateřské školy 55
dětí. Obě zařízení spolupracovala při realizaci projektu „Příroda
kolem nás“. Žáci základní školy se věnovali také projektu
„Poznej lépe svou rodinu“. Do ZŠ dochází v letošním školním
roce 45 žáků. Osm žáků pátého ročníku bude letos odcházet na
další školy k pokračování svého základního vzdělávání. Z těchto
osmi žáků letos čtyři úspěšně složili přijímací zkoušky na
osmileté gymnázium. Jsou to: Jakub Voslař, Kateřina Petříková,
Dominik Joneš a Eva Patočková. Gratulujeme jim. K zápisu do
první třídy přišlo 17 budoucích prvňáčků. Také z tohoto důvodu
požádala ředitelka školy o zvýšení kapacity školní družiny a
jídelny. Její žádosti bylo vyhověno. Na částečný úvazek do ŠD
bude z tohoto důvodu přijat kvalifikovaný pedagogický
pracovník. Během prázdnin dojde k úpravě učebny pro žáky
1.a2.třídy, nově bude vybavena školní jídelna. Během školního
vyučování i práce ve ŠD se žáci věnovali prevenci sociálně
patologických jevů, například kyberšikaně, Sám doma –
nebezpečné hry, předcházení úrazům a nutnosti zdravého
stravování v projektech Ježkovy voči. Jako každý rok přispěli
žáci do charitativní sbírky fondu Sidus, život dětem, letos
částkou 1235 Kč.

Plánované akce v naší obci a okolí





3. 9. 2016 oslava 50 let založení MO Svazu zahrádkářů
Kouzla v muzeu magie – 2. 7. 2016 od 15:00 hodin
FestNeFest – 11. 7. 2015 v Masarykových sadech
Komentované prohlídky s šanckaprálem Pevnosti Josefov
– 4. 7. a 1.8. 2016

Našim občanům přejeme hezké prázdniny
a vydařenou dovolenou.
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