Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 21 ze dne 6. 9. 2016
Č. j.: OUR/95/2016
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:38 hod
Konec jednání: 21:10 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková, Miloš Exnar,
Ing. Eva Slezáková, Vladimír Fišar, 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. Dodatek č. 3 ke smlouvě - fi SURPMO
5. Změna č. 4 územního plánu
6. Zahradní technika
7. Výsadba zeleně v Chalupách
8. Žádost myslivost k OZV
9. Vesnice roku - informace
10. Žádost o finanční příspěvek
11. Žádost ZŠ a MŠ kuchyň
12. Rozpočtový výhled 2017 – 2020
13. Rozpočtové opatření
14. PD chodníky a parkování v Lumerách
15. Různé - diskuze

K programu:
Bc. Martina Krystová oznámila, že si opět 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. Na žádost Vladimíra
Fišara byl doplněn o bod Hasičská stříkačka a Denisy Součkové o Zhodnocení finančních úspor.
Schváleno.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Miloš Exnar a Vladimír Fišar.
Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Na minulém zasedání nebyly žádné úkoly stanoveny.
4. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 10/14 – Změna č. 4 územního plánu, týkající se změny osoby
zastupující firmu SURPMO. Schváleno.
5. Změna č. 4 územního plánu obce. Zastupitelstvo obce po ověření, že Změna č. 4 územního
plánu obce Rasošky není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací
dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů
nebo stanoviskem krajského úřadu dle ust. § 54 stavebního zákona vydává Změnu č. 4 územního
plánu obce Rasošky. Schváleno.
6. Zahradní technika. Obnova vybavení zahradní techniky se řeší již delší dobu. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce předložením 3 cenových nabídek na nákup traktůrku. Ing. Eva
Slezáková se zeptala, zda je to v souladu s vnitřní směrnicí. Starosta obce odpověděl, že ano. Cena
by neměla převýšit částku 500.000 bez DPH. Schváleno.
7. Zeleň v Chalupách. Je potřeba dokončit úpravy v ulici v Chalupách a provést výsadbu drobných
keřů. Místostarosta Miloš Exnar spolu s Bc. Martinou Krystovou osloví občané, kteří v ulici
bydlí, zda trvají na zachování keřů, které před jejich domem jsou? Po té se přikročí k samotné
výsadbě. Výběr keřů se provede příště. Je také provést odfrézování starých pařezů na dětském
hřišti. Náklady na odfrézování jsou zahrnuty v návrhu rozpočtového opatření.
8. Žádost MS Paseky. Obecní úřad obdržel dopis od MS Paseky Rasošky, že nesouhlasí
s vyznačením lokality pro volný pohyb psů, kterou zastupitelstvo schválilo v obecně závazné
vyhlášce č. 1/2016. Jedná se o pozemek v lukách. Pan Imrich Mrázik jako zástupce myslivců, řekl,
že pohyb psů budou trochu tolerovat, ale dle zákona o myslivosti mohou ve vzdálenosti od 200 m
a více od posledního obydlí volně pobíhajícího psa zastřelit. Starosta obce navrhl zveřejnit
důrazné upozornění v Rasošském zpravodaji. Schváleno. Paní Jana Orsini požádala, aby se tato
informace zveřejnila na webových stránkách obce jako samostatná, ve zpravodaji se těžko hledá.
9. Soutěž Vesnice roku. Slavnostního vyhlášení vítězů se zúčastnila Denisa Součková a Jan
Rezek, které se konalo ve vítězné obci Rudníku. Denisa Součková k tomu řekla, že obec Rudník
získala Zlatou stuhu za obnovu obce po povodních. Je to mnohem větší obec než Rasošky a je tam
větší zapojení obyvatel do dění obce.
10. Žádost o finanční příspěvek, kterou na obec podal pan František Požár. Jedná se finanční
částku 150.000 Kč pro bydlení zvláštního určení, kterou MěÚ Jaroměř požaduje za umístění. Po
diskuzi dal starosta obce o žádosti hlasovat. Neschváleno.
11. Žádost ZŠ a MŠ Rasošky. Paní Helena Holínská zdůvodnila žádost o nový kotel do kuchyně
s tím, že se navýšil počet žáků a tím vlastně i strávníků, velikost hrnců přestává stačit, někdy vaří
přílohy i ve dvou. Denisa Součková upřesnila, že se jedná o kotel na vaření brambor, omáček,
polévek. Nice se v něm nepřipaluje. Bc. Martina Krystová řekla, že škola si letos peníze vyčerpala
a doporučila žádost přesunout na příští rok. Ing. Eva Slezáková se zeptala, zda si škola peníze

nepřidá? Na to paní Helena Holínská neuměla odpovědět a paní ředitelka se z jednání omluvila.
Denisa Součková vyjádřila souhlas s koupí, ale ne v tomto roce. Starosta obce informoval, že
školní kuchyň je z roku 2004 a od té doby se koupil pouze konvektomat a myčka nádobí. Určitě je
vše opotřebované. Navrhl škole předložit na příštím zasedání nový požadavek s vyjádřením, jak se
budou podílet spolufinancováním. Denisa Součková doporučila předložit více cenových nabídek.
12. Rozpočtový výhled na rok 2017 -2020. Starosta obce přečetl plánované investice v budoucích
letech. Rozpočtový výhled schválen.
13. Rozpočtové opatření. Starosta obce informoval zastupitelé o provedeném rozpočtovém
opatření č. 7 na průtokovou dotaci pro ZŠ ve výši 136.000 Kč. Rozpočtové opatření č. 8 je na
příjem 12.500 Kč a výdaje 672.500 Kč. Největší položkou je nákup traktůrku. Schváleno.
14. PD chodníky a parkování v Lumerách. Jedná se o prvotní zadání, na které se mohou přítomní
podívat. Starosta obce popsal situaci – stávající chodník se prodlouží až ke Kuntovým a napojí
před křižovatkou na přechodové místo k zastávce. Vjezdy budou tak jak jsou plus nové obrubníky.
Druhá strana od Škodových po Fingra se vozovka rozšíří a vytvoří se podélné stání. Chodníky a
vjezdy budou ze zámkové dlažby jako v Chalupách. Rozhodnout se má, zda parkování bude
povrch asfalt nebo zámková dlažba. Ing. Eva Slezáková řekla, že by se situace měla ošetřit tak,
aby se neparkovalo před vraty. Starosta obce řekl, že toto je první návrh, detaily se zatím neřeší.
Hostům zasedání, převážně z ulice Lumera, bylo umožněno prohlédnout si návrh projektové
dokumentace a rozvinula se živá debata. Zazněly názory proč dělat parkovací stání, obyvatelé
Rasošek mají dvorky a je to jen o tom, že si nechtějí uklízet auta. Že po chodníkách nikdo
nechodí, protože se bojí štěkajících psů za plotem. Padl i návrh nedělat chodníky, dát přednost
dětem a vyhlásit Lumera za obytnou zónu s vyznačenými příčnými pruhy. Ing. Pavel Pouznar
řekl, že v budoucnosti bude aut čím dál více a obec na to musí myslet a připravit se na to. Starosta
obce navrhl podat požadavky na změny písemně nebo uskutečnit další pracovní schůzku jen
k projektové dokumentaci. Ing. Pavel Pouznar navrhl zveřejnit návrh PD na webových stránkách
obce a stanovit datum do kdy přijímat požadavky na změnu. Starosta obce shrnul celé jednání,
oznámil, že je možné podat připomínky písemně do 27. 9. 16 do 17 hodin na obecní úřad. Zároveň
že je možné nahlédnout do projektové dokumentace na obecním úřadě v čase úředních hodin.
Různé:
a) Zpráva z provedené kontroly hospodaření obce, provedené Královéhradeckým kraje. Zjištěny
byly dvě závady-nezveřejnění smluv na webových stránkách. Na jednu se zapomnělo, u druhé
selhala technika. Pan Miloš Exnar je pověřen kontrolovat vkládání dat na webové stránky. Dále
kontrola upozornila na nízké limity v určení pravomocí k rozpočtovým opatřením. Starosta obce
řekl, že limity se budou řešit při sestavování rozpočtu obce na rok 2017. Zastupitelstvo bere
zprávu na vědomí.
b) Obec Rasošky žádá o prodloužení vyúčtování dotace na digitalizaci územního plánu do
31.12.2017. Schváleno.
c) Starosta obce informoval o dotazu podnikatelky za jakých podmínek a zda obec pronajme
prostory pro provozování Pošty Partner. Po dotazu regionálního zástupce pošty, který informaci o
předání pošty neměl, obec na to nebude zatím reagovat.
d) Starosta obce informoval, že sběr nebezpečného odpadu se koná 10. září u obecního úřadu.
Dozor provede Miloš Exnar.
e) Starosta obce poděkoval zahrádkářům za uspořádání oslav 50-ti let jejich založení a taneční
zábavy. Poděkoval také za Čestné uznání za spolupráci s obcí, které mu zahrádkáři na svém
zasedání předali.

f) Starosta obce informoval, že během prázdnin podepsal dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
Opravu a nové asfaltové povrchy v Uličce a u Obecnice na vícepráce za 14.750 Kč.
g) Hasičská stříkačka. Vladimír Fišar informoval zastupitele o poškození hasičské stříkačky.
Nakoupena byla v roce 2014 a při soutěži v červnu 2016 se projevila závada. Pojištění se na ni
nevztahuje. S velitelem JSDH se dohodli, že nevyčerpané finanční prostředky dají na opravu, ale
možná budou muset požádat o další příspěvek. Bc. Martina Krystová se ptala na záruku stříkačky,
Vladimír Fišar odpověděl, že již je po záruce. V současné době hledají, kdo by jim to opravil a za
kolik.
h) Finanční úspory. Denisa Součkova spolu s Ing. Pavlem Pouznarem hledali řešení, jak zhodnotit
finanční prostředky obce, v současné době je úrok žalostný. Ona navrhuje investici do
Korporátních dluhopisů na 1 nebo 3 nebo 5 let. Společnost Smart Capital, a.s. Tato společnost je u
nás na trhu již 12 let. Nabízí úroky 3,8%-7%. Jedná se o investici jako s rizikem investování do
otevřených podílových fondů. Jana Orsini se dotazovala, zda v té společnosti Denisa Součková
pracuje a zda to není střet zájmů. Ta odpověděla, že je to jen návrh, podrobnosti poskytne
finančnímu výboru a při hlasování se zdrží.
ch) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů se uskuteční 27. 9. 16 od18 hodin,
zasedání zastupitelstva bude 4. 10. 16 v 18:30 hod.
Diskuze:
a/ Pan Josef Slezák řekl, že peníze mají sloužit lidem a zda by nebylo lepší vložit je do investic
v obci.
b/ Paní Jana Orsini se ptala, kdo dělal technický dozor investora v Uličce. Panu Bakajovi teče
voda až k hlavním dveřím. Starosta řekl, že si pan Bakaj nestěžoval, ale slíbil, že se tam zajde
podívat. Ing. Eva Slezáková konstatovala, že obec je vlastníkem pozemku a tak by měla
odvodnění řešit. Paní Jana Orsini si stěžovala, že jí firma STRABAG, a.s. poškodila majetek.
Po té starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 21 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 6. 9. 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 Exnar, Fišar.
3. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 10/14 fi SURPMO na změnu č.4 územního plánu:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
4. Zastupitelstvo obce po ověření, že Změna č. 4 územního plánu obce Rasošky není v rozporu s
politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo
výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu
dle ust. § 54 stavebního zákona vydává Změnu č. 4 územního plánu obce Rasošky.
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
5. Pověření starosty předložením 3 cenových nabídek na nákup traktůrku:
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 2 Krystová, Slezáková.
6. Zveřejnění informace-upozornění pro občany v Rasošském zpravodaji o riziku pobíhání psů:
Pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0.
7. Rozpočtový výhled na období 2017 -2020:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 1 Slezáková.
8. Rozpočtové opatření č. 8/2016:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Prodloužení vyúčtování dotace 12RRD03-0016 na digitalizaci územního plánu do 1. 12. 2017:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

a) Žádost Františka Požára o finanční příspěvek
Pro – 0, proti – 0, zdržel se – 7.

III.

Zastupitelstvo ukládá:

a) Zeleň v Chalupách-keře - místostarosta
b) Předložit 3 nabídky na traktůrek - starosta

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

a) Zprávu z dílčí kontroly hospodaření obce v roce 2016

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek .....................................
Ověřovatelé: Miloš Exnar ………...............................
Vladimír Fišar

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

Zápis byl vyhotoven dne 7. 9. 2016
Vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

