Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 20 ze dne 30. 6. 2016
Č. j.: OUR/76/2016
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:38 hod
Konec jednání: 19:55 hod

Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková, Miloš Exnar,
Vladimír Fišar, Bc. Martina Krystová.
Omluveni: Ing. Eva Slezáková.
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Kniha – „Po stopách obchodníků, řemeslníků a rolníků…“
5. Výběrové řízení „Oprava cest-nové asfaltové povrchů
6. Nabídka projektu přístavek OÚ
7. Vlajka – znak obce
8. Rozpočtové opatření č. 6
9. Vesnice roku – informace
10. Různé - diskuze

K programu:
Bc. Martina Krystová 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 Ing. Pavel Pouznar a Denisa
Součková. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Na minulém zasedání nebyly žádné úkoly stanoveny.
4. Kniha Ing. Miloše Konečného z Vlkova „Po stopách obchodníků, řemeslníků, hospodských a
rolníků v minulém století i v dávnějších dobách ve Vlkově, v Rasoškách a v Habřině. Po
minulém zasedání byla stanovena konečná cena knihy tj. 200 Kč za kus. Starosta obce požádal
zastupitelé o návrh počtu obcí zakoupených knih, které si budou moci občané Rasošek zakoupit.
Ing. Pavel Pouznar vznesl návrh 50 ks, Bc. Martina Krystová 75 ks s tím, že když hodně knih
zbyde, mohou být použity jako dar při slavnostních příležitostech. Starosta obce dal hlasovat o
počtu 50 ks. Schváleno.
5. Výběrové řízení. Do výběrového řízení „Oprava cest – nové asfaltové povrchy“ se přihlásilo
šest firem. Vítězem je firma STRABAG a.s., oblast Západ, Hradec Králové s cenou 1,269.650
Kč. Nejvyšší předložená nabídka byla 1,894.180,80 Kč. Pan Vladimír Fišar se znovu zeptal na
podloží v uličce. Starosta obce mu odpověděl, že se podloží bude hutnit a přidávat recyklovaný
asfalt. Vítězná firma byla schválena. Technický dozor budou provádět Oldřich Rezek, Ing. Pavel
Pouznar a Vladimír Fišar. Schváleno. Starosta obce požádal zastupitelé o pověření k podpisu
případného dodatku ke smlouvě, aby se nemuselo svolávat zastupitelstvo v mimořádném
termínu. Budou prázdniny, většina zastupitelů bude na dovolené. Rozvinula se diskuze, jaká
vícepráce by mohla být předmětem dodatku ke smlouvě. Ing. Pavel Pouznar k tomu řekl, že
taková situace nastat může. Vladimír Fišar s Denisou Součkovou požádali o stanovení
finančního limitu. Starosta obce odpověděl, že je to těžké stanovit, sám má pravomoc do dvaceti
tisíc korun. Ing. Pavel Pouznar řekl, že nevidí důvod stanovit cenový limit, že starostovi
důvěřuje. Bc. Martina Krystová k tomu dodala, že by to zastupitelé měli vědět, také mají
odpovědnost. Denisa Součková a Vladimír Fišar řekli, že tedy požadují, aby v případě podepsání
dodatku byli zastupitelé informováni alespoň e-mailem. Smlouva o dílo č. 841/RF/118/2016
s firmou STRABAG a.s. byla schválena. Pověření starosty podpisem případného dodatku ke
smlouvě bez finančního limitu schváleno.
6. Projekt přístavku OÚ. Starosta obce požádal Radka Jezberu, DiS o předložení nabídky na
vypracování projektu na přístavek k obecnímu úřadu. Ubourá se sklad a vzniklý prostor se
zastřeší. Vznikne tak místo pro hudbu, v zimě pro úklid venkovních stolů. Vladimír Fišar nastínil
úvahu o zřízení místa na grilování. Paní Bc. Martina Krystová se k jeho úvaze přiklonila.
Starosta obce a Ing. Pavel Pouznar vyjádřili obavy, že to požární předpisy nedovolí, střecha bude
ze dřeva. Starosta obce dal o vypracování projektové dokumentace za 27.000 Kč hlasovat.
Schváleno.
7. Vlajka znaku obce. Vladimír Fišar předložil návrh na vlajku obce, která koresponduje se
znakem obce. Ing. Pavel Pouznar k tomu řekl, že zastupitelé již odsouhlasili znak a vlajka musí
být ve stejném duchu jako znak. Návrh vlajky byl schválen.
8. Rozpočtové opatření č. 6. Do rozpočtového opatření se mimo jiné promítl nákup knih,
vypracování projektové dokumentace k přístřešku a vypracování projektu na „Trpasličí zahradu“
v místní mateřské školce. K nákupu dvou dopravních značek se rozvinula diskuze, zda také
nezakoupit značky omezující parkování u sportovního areálu. Parkují tam místní obyvatelé a
návštěvníci areálu nemají kde parkovat. Denisa Součková k tomu řekla, že stejně tak je to i
s těmi, kteří přijedou na poštu. Starosta obce k tomu řekl, že je těžké stanovit nějaké omezení a
že se to zatím nebude řešit. Znovu přečetl návrh rozpočtového opatření. Schváleno.

9. Soutěž Vesnice roku - informace. Starosta obce seznámil zastupitelé s průběhem prohlídky
obce. Obec Rasošky dostala Diplom komise za vedení dětí a mládeže ke sportu. Celkem se
soutěže zúčastnilo 32 obcí. V Královéhradeckém kraji zvítězil Rudník. Slavnostní vyhlášení
výsledků bude právě v Rudníku 20. srpna. Někteří budou mít v té době dovolenou, Bc. Martina
Krystová se nabídla, že se může slavnosti účastnit a že by si pan Jan Rezek zasloužil
poděkování. Starosta obce k tomu řekl, že již panu Janu Rezkovi poděkoval za to, že jeho
zásluhou se obec do soutěže přihlásila již v tomto roce.
10. Různé:
a) Místostarosta Miloš Exnar informoval o situaci kolem změny č. 4 územního plánu obce.
Informoval se na Městském úřadě v Jaroměři, kde ho odkázali na zhotovitele. Po dotazu ve firmě
SURPMO zjistil, že konečnou verzi ke schválení posílají do Jaroměře. Po té bude nutné provést
již diskutovaný právní stav a ten přijde na řadu někdy na konci července. A potom teprve bude
moci dojít ke schvalování v zastupitelstvu.
b) Starosta obce informoval, že projektová dokumentace k chodníkům a parkovacím stání
v Lumerách by měla být do konce srpna hotová. Předloženy budou dva návrhy, které se budou
moci v září projednat.
c) Starosta obce poděkoval hasičům za uspořádání hasičských závodů a za postavení a bourání
párty stanů na taneční zábavu.
d) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů bude 1. 9. a zasedání zastupitelstva
6. 9. 2016.
Diskuze:
a)
Paní Jana Orsini se ptala, zda zastupitelstvo může nějakou vyhláškou omezit parkování
na zelených plochách, občané Rasošek to stále nedodržují. Neuklidili auta, ani když tu byla
hodnotící komise. Paní Anna Sychrovská k tomu řekla, že jednou napočítala až 50 parkujících
aut. Ing. Pavel Pouznar k tomu řekl, že je to o povaze občanů, po vybudování chodníků a
parkovacích stáních bude stanoveno rozhraní mezi komunikací a zelení. Paní Jana Orsini
poukázala na to, že zastupitelstvo může připravit vyhlášku přes zimu než se v Lumerách
chodníky vybudují. Ing. Pavel Pouznar jí odpověděl, že je možné zatím vypracovat vyhlášku jen
na zeleň a průchod chodníků, v Lumerách se počká na projekt. Projektová dokumentace bude
pracovní verze, ke které se budou moci občané Lumer vyjádřit. Starosta obce navrhl počkat na
předložení projektu a po jeho schválení bude obec postupovat dále.

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

Usnesení č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 30. 6. 2016
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
3. Počet zakoupených 50 výtisků knihy „Po stopách obchodníků, řemeslníků, hospodských a
rolníků v minulém století…:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0.
4. Zhotovitel „Oprava cest „Ulička naproti OÚ a U Obecnice“-nové asfaltové povrchy fi
STRABAG, a.s. Praha, odšť.z. Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, Hradec Králové:
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 Krystová.
5. Smlouva o dílo č. 841/RF/118/2016 fi STRABAG, a.s. na Kč 1,269.650,--:
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 Krystová.
6. Pověření starosty obce k podpisu případného dodatku ke smlouvě o dílo s fi STRABAG, a.s.:
Pro – 5, proti - 0, zdržel se – 1 Krystová.
7. Technický dozor při stavbě „Oprava cest „Ulička naproti OÚ a U Obecnice“-….“ :
Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Vladimír Fišar
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 Krystová.
8. Zhotovitel PD „Chodníky a parkovací stání Lumera“ Radek Jezbera Dis, Lejšovka:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Vzhled vlajky obce Rasošky:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
10. Rozpočtové opatření č. 6:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

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

…...........................................

Zápis byl vyhotoven dne 1. 7. 2016
Vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

