Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 22 ze dne 4. 10. 2016
Č. j.: OUR/101/2016
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:40 hod
Konec jednání: 20:55 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: Bc. Martina Krystová, Ing. Eva Slezáková
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Žádost ZŠ a MŠ Rasošky – kuchyň
5. Výběr dodavatele nové sekačky
6. Zeleň v Chalupách
7. Směna pozemků – Farnost Josefov - informace
8. Chodníky a parkovací stání Lumera
9. Žádost p. B. Lacka – nájemce Sport klubu
10. Žádost p. Karla Jandíka
11. 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 7 zastupitelů,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. Pan starosta doplnil program o dva body a to o žádost
pana B. Lacka nájemce Sport klubu a žádost pana Karla Jandíka. Paní Bc. Martina Krystová
vyjádřila svůj nesouhlas se zařazením žádosti pana B. Lacka nájemce Sport klubu na pořad

jednání, neboť tato žádost přišla na poslední chvíli a neměla možnost se s touto žádostí blíže
seznámit. Pan starosta uvedl, že ji žádost za chvíli přečte a seznámí ji s ní. Přednesl návrh
programu jednání, který byl doplněn o žádost pana Bohumila Lacka-nájemce Sport klubu a o
žádost pana Karla Jandíka a dal hlasovat. Schváleno.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Bc. Martina Krystová a Ing. Eva
Slezáková. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Úkoly z minulého zasedání jsou řešeny níže.
4. Žádost ZŠ a MŠ Rasošky – kuchyně o nový kotlík. Starosta obce předal slovo ředitelce školy.
Ing. Monika Zmítková zdůvodnila žádost zvýšeným počtem žáků, potažmo strávníků. Předložila
podrobné čerpání rezervního a investičního fondu školy, na nový kotlík jim nezbývá, přitom by
výrazně usnadnil práci kuchařkám, mělo by dojít i k ušetření elektřiny. Bc. Martina Krystová se
zeptala kolik žáků a dětí v MŠ je? Domnívá se, že toto měla ředitelka řešit již dříve. Ing. Monika
Zmítková ji odpověděla, že o počtu žáků věděla, ale odebírání obědů je dobrovolné a aby věděla,
kolik bude skutečných obědů, musela počkat až na září. Starosta obce se ředitelky zeptal na výši
sponzorských darů, ona odpověděla, že je vybráno přibližně 250 tis. Kč, ale to že si nechávají
pro děti a vybavení např. hřiště. Dále Ing. Monika Zmítková informovala zastupitelé o dotacích,
o které by chtěla zažádat. Jedná se o dotaci na využití čtenářské pregramotnosti a gramotnosti
žáků, na zaškolování pedagogů, na pedagogické asistenty. Čerpání dotace bude bez spoluúčasti.
Druhá dotace by byla ve spolupráci s MAS na vybavení ZŠ digitálními technologiemi, pro školu
je současné vybavení již nevyhovující. Tato dotace musí být vyšší než 1 mil. Kč, musí se
předfinancovat a je se spoluúčastí. Podrobnosti teprve zjišťuje. Starosta obce se vrátil
k původnímu tématu – kotlíku. Podle předloženého vyúčtování vidí možnost čerpat investiční
fond školy ve výši 30.000 Kč a 47.000 Kč investičních prostředků by poskytla obec. Požádal
zastupitelé o hlasování o poskytnutí částky 47.000 Kč (investiční prostředky) pro ZŠ a MŠ
Rasošky na nákup kotlíku do kuchyně. Schváleno. Zároveň dal hlasovat o povolení čerpání ZŠ a
MŠ ze svého investičního fondu ve výši 76.230 Kč na nákup kotlíku do kuchyně. Schváleno.
5. Výběr dodavatele nové sekačky-traktůrku. Starosta obce předložil tři cenové nabídky na
nákup traktůrku KUBOTA G 23 s příslušenstvím. Firma VITALTECH Rozběřice nabídla cenu
563.454 Kč, firma ZE TE PA Jaroslav Pavlíček Boharyně cenu 600.160 Kč a firma ŽIVA
zemědělská obchodní Kláštěrec nad Ohří cenu 687.824 Kč. Starosta dal hlasovat o nákupu od
firmy VITALTECH Rozběřice za cenu 563.454 Kč vč. DPH. Schváleno.
6. Zeleň v Chalupách. Místostarosta Miloš Exnar a Bc. Martina Krystová obešli dne 29. 10. 2016
v době mezi 16:00-18:30 obyvatele ulice a dotazovali se na jejich názory. Někdo je pro výsadbu,
někdo chce zachovat stávající stav. Přehled volby občanů a jejich názorů, byl pro rychlou
orientaci zapracován do tabulek. V návrhu zeleně, která byla zaslána od pana Grössera, byl
nejčastěji od občanů zmiňován kdoulovec, brslen a také kulovitá třešeň. Některé volné návrhy
občanů a názory byly přečteny. Bylo by dobré vše sjednotit. Nenáročné na údržbu. Věří, že
vybereme tu správnou květenu. Ponechat jen travní porost. Ve volném návrhu občanů také
zaznělo: Japonská vrba, afrikány, vzhledově pestré a pěkné, podřídí se a je jim to jedno. Dle toho
starosta navrhl řešení přistoupit na požadavky obyvatel, kteří si přejí stávající výsadbu zachovat,
a ostatní necháme odstranit. Na jaře provést výsadbu nízkých keřů, např. před každé číslo
popisné jeden, ještě tedy uvidíme. Jaké keře se rozhodne během zimního období. ZO souhlasilo.
7. Směna pozemku. Starosta obce informoval, že Římskokatolická farnost Josefov se téměř po
roce vyjádřila, že se směnou pozemků souhlasí, ale v současné době ještě řeší případného
nájemce směněných pozemků. Pak předloží návrh na provedení směny pozemků.

8. Chodníky a parkovací stání Lumera – pro předpokládanou rozsáhlost jednání, přesunuto na
konec jednání před diskuzi.
9. Starosta obce přečetl žádost nájemce Sport Klubu Bohumila Lacka o nákup registrační
pokladny, která je nezbytná od 1. 12. 2016 se zavedením zákona o EET. Sám si vyhledal
nejjednodušší a nejlevnější za 8.500 Kč vč. DPH. Pan starosta řekl, že se jedná o naše zařízení a
registrační pokladna by byla také naše zařízení. Pokud by došlo ke změně nájemce, tak ten nový
bude pokladnu také potřebovat. Myslí si tedy, že bychom pokladnu měli zakoupit. Sport Klub
slouží občanům a tak bychom měli zvednout ruku a podpořit tento návrh. Bc. Martina Krystová
uvedla, že si to v žádném případě nemyslí, protože to je záležitost každého podnikatele. Pan
starosta odpověděl, že jsme tady rádi, že tu hospodu vůbec máme. Paní Bc. Martina Krystová na
to odpověděla, že se bavíme o penězích, které patří především občanům, proto nebude
sponzorovat někomu podnikatelskou činnost a dále sdělila, že to od ní nemůžou chtít. Paní Jana
Orsini řekla, že se chce k pokladně vyjádřit. Registrační pokladna je na IČ, kdo si tedy bude
dávat registrační pokladnu do účetnictví? Pan starosta odpověděl, že provozovatel, který se
registruje. Paní Jana Orsini uvedla, že obec nepotřebuje pokladnu, kterou si má zřídit každý z
podnikatelů sám, který to provozuje. V obci je několik obyvatel, kteří jsou trvalým pobytem v
obci, mají podnikání a sídlo firmy v obci. Týká ze to tedy řady podnikatelů. Budete všem
kupovat pokladny? Dále se paní Jana Orsini zeptala, kolik platí tento nájemce pronájem. Pan
starosta odpověděl, že 1000,- Kč. Paní Jana Orsini řekla, takže on platí 1000,- Kč pronájem,
proto si nemůže dovolit pokladnu. Pan starosta odpověděl, že asi ne proto si zažádal, ale že Sport
Klub může být tímto vybaven. Paní Jana Orsini řekla, že nikdo z nás nevíme, zda to za čas bude
ještě hospoda, může to být také Sport Klub na cokoli jiného. Paní Bc. Martina Krystová řekla, že
se také může stát, že se za rok změní legislativa ve vztahu k registračním pokladnám. Paní Jana
Orsini uvedla, že by si to proto měl každý podnikatel hradit ze svého a v tomto případě nájemce
neplatí tak vysoký pronájem, aby si pokladnu nemohl dovolit. Josef Slezák řekl, že hospoda
slouží všem a pokud mi toto drobné podnikání nepodpoříme, tak tady nebude nic. Přijde doba a
nebude to dlouho trvat, že obec bude dotovat obchod, abyste si mohla jít koupit rohlík. Je
spousta vesnic, které dnes dotují, např. 9000,- Kč přispívají, aby se zachoval obchod. Denisa
Součková k tomu řekla, že je to zařízení jako každé jiné, např. stůl nebo židle a že toto zařízení
zůstane obci, a kdyby se vyměnil nájemník, pouze provede novou registraci svého podnikání a
bude pokračovat. Když se tam kupovala televize, tak to nikomu nevadilo a prakticky bez té
televize ta hospoda může fungovat, ale bez té pokladny už fungovat nebude. Paní Jana Orsini se
zeptala, jakou částkou se na té pokladně bude současný nájemce podílet. Pan starosta odpověděl,
že pokladna bude v majetku obce. Paní Jana Orsini řekla, že už jste mu tam dali myčku, teď
pokladu a příště mu tam dáte co, aby tady zůstal. Pan Vladimír Fišar uvedl, že mu můžeme
samozřejmě zvýšit nájem, ale on může zvýšit ceny, a koho to nepotěší, lidi ve vesnici a to je taky
jeden z argumentů, ne. Tato koupě bude pro obec, ne pro podnikatele sdělila paní Denisa
Součková. Ta hospoda na nic jiného nebude. Dále uvedla, co by tam chtěla paní Jana Orsini
jiného provozovat, aby se tam ta pokladna upotřebila. Starosta obce dal hlasovat, kdo je pro
nákupu registrační pokladny v ceně 8.500 Kč. Schváleno.
10. Starosta obce přečetl žádost o nápravu od pana Karla Jandíka. Při využívání sportovního
hřiště přelétávají balony k nim na zahradu. Dotyční pak na ně zvoní nebo přelézají plot. Není to
nic příjemného. Došlo i k poškození střechy přístřešku. Starosta obce řekl, že je s panem Karlem
Jandíkem domluven, že situaci do jara vyřeší. Do té doby zjistí cenu za zhotovení navýšení sítí
na jejich straně hřiště.
11. Rozpočtové opatření. Starosta obce informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. 9 na
obdrženou dotaci na nadcházející volby do krajských zastupitelstev. Rozpočtové opatření č. 10
obsahuje příspěvek obce na nákup kotlíku do školní kuchyně v částce 47000,- Kč a nákup
registrační pokladny do Sport Klubu v částce 8500,- Kč a pak tam bude částka za internet, takže
to bude celkem 9000,- Kč. Takže celkem rozpočtové opatření č. 10 výdaj 56000,- Kč, kde je v
částce 47000,- Kč na jídelnu a 9000,- Kč na registrační pokladnu. Schváleno.

Pan Miroslav Slezák upozornil, že si pan starosta, po hlasování, navýšil registrační pokladnu na
9000,- Kč, neboť v předešlém bodě zastupitelé odhlasovali 8500,-Kč.
12. Chodníky a parkovací stání v Lumerách. Pan starosta k tomuto bodu sdělil, že na základě
diskuze, která proběhla na minulém zasedání zastupitelstva, došlo k vyhlášení a zveřejnění, na
internetových stránkách obce, aby se k tomuto projektu lidi vyjádřili. Paní Jana Orsini a Bc.
Martina Krystová obešly jednotlivě občany s dotazníky. Vrátilo se nám 35 dotazníků. Na
pracovní schůzce zastupitelů se vyhodnotily připomínky obyvatel ulice Lumera. Bez vyjádření
jich bylo 17, bez připomínek 8, nesouhlas s chodníkem 2x, nesouhlas s parkovacím místem 8x,
šíře vjezdů 11x, žádost o sjednocení vjezdové dlažby 2x. Z tohoto jsme udělali návrh na severní
straně sjednotit šíři vjezdů na 5,20 m u všech stejně, aby to trochu vypadalo a to až po dům č. p.
115. Z kopce dolů už je málo místa, takže tam bude vjezd v stávající šíři. Zrušili bychom úzké
zelené pruhy, které jsou blízko vedle sebe, a sjednotili bychom je v jeden vjezd. Na jižní straně
ponechat podélná stání dle projektu, kromě domu č. p. 56. Dále zhodnotit projektově několik
míst, návrh na odvodnění, šíře zelených pruhů, průchodnost chodníků v místě sjezdů atd. Poté
rozvinula dlouhá diskuze. Pan starosta se dotázal pana Rudolfa Kunty, zda se chce vyjádřit,
neboť obec obdržela zamítavé stanovisko, že si nepřejí chodník před domem. Pan Rudolf Kunta
sdělil, že na jejich straně je málo místa a také tímto směrem nahoru nikdo nechodí. Na protilehlé
straně je dostatek místa a zároveň tam lidé taky chodí a to do obchodu nebo na poštu. Navíc od
domovních dveří mám 1,1 m k zmiňovanému chodníku, který zde chcete udělat, a to už nebudu
mít žádné soukromí. Pan Ing. Pavel Pouznar uvedl, že existují, snad, i jiné způsoby, jak ten
dvorek zastínit. Pan Rudolf Kunta sdělil proto, aby tam byl chodník, po kterém nebude nikdo
chodit, tak tam nebudu vymýšlet zastiňování. Pan Ing. Pavel Pouznar uvedl, že se jedná o
nákladnou investici a musí to mít vše hlavu a patu, aut bude přibývat, nedělá se to na krátké
období, ale nejméně na 30 let dopředu. Pan Rudolf Kunta na to sdělil, že pěšky nebude nikdo
chodit. Pan Ing. Pavel Pouznar dále řekl, parkovat se bude muset, proto na to takto koukáme. Pan
Jaromír Finger upozornil, aby obec dořešila odvodnění, aby voda poté, v případě rozšíření
vozovky, nestékala při dešti k němu na dvůr. Pan starosta sdělil, že odvodnění je samozřejmost.
Pan Rudolf Kunta se ptal pana starosty, proč chodník nepokračuje, v projektu, dál na té druhé
straně. Pan starosta odpověděl, že chodník je tam na jedné straně, aby lidi pokračovali dál např.
na hřbitov atd. Pan Rudolf Kunta se zeptal, kdo chodí pěšky na hřbitov? Zazněly názory, že pro
chodník není místo, že po chodníku stejně nikdo nechodí, že rozšíření cesty je zbytečné. Kdyby
lidé nebyli líní, tak si parkují na dvoře a parkovací místa není potřeba. Dalším návrh přítomných
byl nic nedělat, obec ať vydá vyhlášku o zákazu parkování na zeleni a pokutuje tak dlouho, až se
to lidé naučí. Rozvinula se diskuse o stání aut před objekty. Paní Denisa Součková řekla, tak teď
tam stojí auta, protože se nic neděje. Když se udělá stání, tak nějak trochu normální, aby nebyla
rozjezděná tráva, tak už se zase něco děje a je to špatně, tak děláme to pro ně, to je to lepší
zakázat a nedělat nic? Paní Jana Orsini se dotázala Denisy Součkové, zda u jejího baráku bude
parkovací pruh. Paní Denisa Součková jí odpověděla, že nebude, neboť tam je šikmina. Paní
Jana Orsini jí odpověděla, proto nyní oroduje za to, že jí to je jedno. Paní Denisa Součková řekla,
že by se jí také líbilo mít před domem rovinu. Paní Jana Orsini upozornila na nemovitost pana
K., u které má být, v těsné blízkosti, parkovací pruh neboť jeho hlavní dveře jsou přímo před
plánovaným parkovacím stáním. Paní Jana Orsini řekla, že si ty lidi nikdo neobešel, děláte to pro
spokojenost občanů a nakonec z toho bude jenom zle, pro parkovací pruh a zrovna na té straně,
kde je nejméně místa. Paní Denisa Součková se paní Jany Orsini zeptala, aby ji sdělila, proč tedy
ty lidi nyní parkují na trávě a ne před vjezdem. Paní Jana Orsini jí odpověděla, že by možná
mohla, jako zastupitelka, zvednout zadek a jít se jich zeptat. Paní Denisa Součková jí
odpověděla, že si to nafotila. Paní Orsini jí řekla, že si to sice nafotila, jak uvádí, ale proč za nimi
nedošla. Paní Denisa Součková odpověděla, že to byla její práce. Paní Jana Orsini řekla, že to
její práce není, že vše dělá ve svém volném čase, ve vlastním zájmu o ulici. Starosta obce navrhl
k řešení pozvat projektanta a vypracovat návrh bez parkovacích stání. Bc. Martina Krystová
řekla, že o tom s paní Ing. Evou Slezákovou taky diskutovaly a proč neudělat tedy dvě až tři
varianty a nechat projektanta pracovat s připomínkami lidí. Starosta obce jí k tomu řekl, že to ale

nebude zadarmo. Paní Ing. Eva Slezáková k tomu dodala, že to už nebude tak drahé, když má
základní půdorys. Poté navrhl neveřejnou pracovní schůzku zastupitelů s projektantem. Ing.
Pavel Pouznar řekl, že se budování chodníků v příštím roce stejně nestihne a že na hledání
vhodného řešení je tedy dost času.

Diskuze:
a/ Pan Vítězslav Holínský se zeptal na pokračování územního plánu, zda už se pracuje na novém.
Místostarosta Miloš Exnar mu odpověděl, že dnes byla sejmuta potřebná vyhláška k územnímu
plánu, s tou musí na MěÚ v Jaroměři a poté je změna č. 4 územního plánu ukončena. Zájemci o
další změnu mají možnost o ni požádat do konce října. Bc. Martina Krystová k tomu řekla, zda
všechny kroky probíhaly časově tak, že byla dodržena časová posloupnost anebo se to někde
brzdilo a zda nebyla možnost provést některé úkony rychleji a to tak, že by se doba zkrátila třeba
o rok. Starosta obce jí odpověděl, že ze strany obce to určitě nebylo, na obci Rasošky nezáleží,
že toto vyřizuje MěÚ Jaroměř s nadřízenými orgány, že se všechno potřebné schvalovalo bez
prodlení.
b/ Pan Jaromír Finger si postěžoval na chování souseda, že tam v noci venku pálí odpady zřejmě
z PVC. Zápachem je zamořena celá ulice, nehledě na to, že je vyhlášeno nebezpečí požáru.
Starosta obce odpověděl, že v tomto případě není oprávněn zasáhnout a doporučil v opakovaném
případě zavolat Policii ČR.
c/ Bc. Martina Krystová se ptala na „Uličku“ zda se okolí asfaltu bude dosypávat kačírkem.
Starosta obce jí odpověděl, že úprava povrchu se bude provádět dosypáním hlíny.
d/ Bc. Martina Krystová se ptala, jak pokročila situace s porouchanou hasičskou stříkačkou? Pan
Vladimír Fišar jí odpověděl, že je domluven s opravářem na příští týden, aby odhadl cenu opravy
a potom se rozhodnou co dál. Bc. Martina Krystová požádala o předložení zápisu o způsobené
škodě, jak se to stalo.
e/ Bc. Martina Krystová vznesla dotaz, neboť na minulém zasedání zastupitelstva se řešilo
investování a pan starosta požádal paní Součkovou o vypracování návrhu, který Bc. Martina
Krystová neobdržela. Paní Denisa Součková řekla, že žádný návrh zatím nevypracovala, neboť
čeká ještě na jednu firmu, kterou chtěla zpracovat do návrhu jako druhou možnost, pro
porovnání. Paní Bc. Martina Krystová poprosila o dodání alespoň 14 dní před zasedáním
zastupitelstva a poděkovala.
f/ Bc. Martina Krystová se ptala na práci kontrolního výboru, zda plánuje kontrolu. Paní Denisa
Součková jí odpověděla, že kontrola do konce roku bude a také budou inventury majetku.
g/ Bc. Martina Krystová se ptala finančního výboru, zda bude nějaká kontrola. Ing. Pavel
Pouznar jí odpověděl, že v půlce října bude druhá kontrola v ZŚ Rasošky. Bc. Martina Krystová
se dotazovala na zápis z první kontroly, když pan Ing. Pavel Pouznar zmínil, že se bude jednat o
druhou kontrolu. Řekl, že zápis je na obci. Bc. Martina Krystová sdělila, že zastupitelé musejí
být o činnosti výborů informování a požádala o nápravu. Pan Ing. Pavel Pouznar, řekl, že
zastupitelé budou informování. Bc. Martina Krystová poděkovala.
h/ Paní Jana Orsini se ptala, jak se řešil volně pobíhající pes, kterého oznámila, místostarosta
Miloš Exnar jí odpověděl, že navštívil majitele psa a ten mu řekl, že pes patří jejich návštěvě a
odjíždí. Paní Jana Orsini k tomu řekla, zda by nebylo vhodnější poslat napomenutí od obce nebo
si majitele pozvat na úřad.
Po té starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 22 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 4. 10. 2016
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – Krystová.
2. Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková.
3. Finanční příspěvek do investičního fondu ve výši 47.000 Kč pro ZŠ a MŠ Rasošky:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 1 Krystová.
4. Použití investičního fondu ZŠ a MŠ Rasošky na koupi kotlíku do kuchyně za 76.230Kč:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 1 Krystová.
5. Nákup sekačky-traktůrku Kubota G 23 od firmy VITALTECH Rozběřice:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 1 Krystová.
6. Nákup registrační pokladny pro potřeby EET do Sport klubu:
Pro – 5, proti - 0, zdržel se – 2 Slezáková, Krystová.
7. Rozpočtové opatření č. 10/2016:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Slezáková, Krystová.
II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek .....................................
Ověřovatelé: Bc. Martina Krystová ………...............................
Ing. Eva Slezáková

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

Zápis dne 11. 10. 2016 vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

