Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 24 ze dne 6. 12. 2016
Č. j.: OUR/121/2016
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:40 hod
Konec jednání: 20:22 hod
Přítomni: Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková, Miloš Exnar,
Ing. Eva Slezáková, Vladimír Fišar, Bc. Martina Krystová.
Omluveni: Oldřich Rezek,
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Vladimír Fišar, Denisa Součková
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Smlouva ČEZ - Zachař
5. Smlouva UNIQA - změna
6. Smlouva darovací – OÚ Vlkov
7. Smlouva darovací - Rejchrt
8. Pověření starosty závěrečným rozpočtovým opatřením
9. Rozpočet 2017
10. Určení pravomoci k rozpočtovým opatřením
11. Výběr projektanta – plot ZŠ a MŠ Rasošky
12. Chodníky a parkovací stání Lumera - info
13. Různé - diskuze

K programu:
Bc. Martina Krystová oznámila, že si bude průběh zasedání pro potřebu kontroly zápisu a
budoucí kontroly nahrávat. Dále oznámila, že má námitku k zápisu z minulého zasedání.
1. Schválení programu jednání:

Místostarosta obce Miloš Exnar uvítal přítomné, omluvil starostu, který je nemocný a
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 Vladimír Fišar, Denisa
Součková. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Starosta obce měl za úkol prověřit nahlášení
provozovny nájemcem ve Sport klubu, toto je splněno a dá se to zkontrolovat i na webových
stránkách. Místostarosta obce zařídil u dodavatelské firmy ANTEE, s.r.o. navýšení kapacity
webových stránek obce.
4. Firma ČEZ distribuce požádala o schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-2015082/VB1připojení knn pro pana Zachaře. Schválena.
5. Změna pojistné smlouvy. V souvislosti s nákupem traktůrku Kubota bylo potřeba připojistit
majetek obce. Roční pojistné se navýší o 3.968 Kč. Celková výše ročního pojistného je 40.220
Kč. Schváleno.
6. Smlouva darovací Obce Vlkov na provozní náklady ZŚ a MŠ Rasošky ve výši 15.000 Kč.
Schváleno.
7. Smlouva darovací od firmy Opravárenství Rasošky s.r.o. na 50.000 Kč. Schváleno.
8. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce závěrečným rozpočtovým opatřením. Schváleno.
9. Rozpočet 2017. Místostarosta obce dal nejprve hlasovat o poskytnutí příspěvků-dotací
organizacím v Rasoškách na základě podaných žádostí. Žádost Jaromíra Tázlera – motorismus
byla na 15.000 Kč, schváleno bylo 5.000 Kč. TJ Rasošky žádala o částku 167.800 Kč,
schváleno bylo 168.000 Kč. Ostatním organizacím bylo vyhověno v plné výši. Po té
následovalo schvalování poskytnutí darů organizacím, příspěvku na provoz příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Rasošky, hodnoty balíčků pro jubilanty a na vítání občánků Rasošek a na
závěr celkového rozpočtu obce pro rok 2017. Ten byl schválen jako přebytkový se závaznými
ukazateli-paragrafy.
10. Určení pravomoci k rozpočtovým opatřením. Na základě doporučení auditu
z Královéhradeckého kraje se mění limit pro provádění rozpočtového opatření na nové
nepředvídatelné příjmy na částku 500.000 Kč a limit na nutné výdaje na částku 50.000 Kč.
Neomezené výdaje se doplňují o převod finančních prostředků mezi bankovními účty obce a o
převod finančních prostředků z jiných rozpočtů pro zřízenou příspěvkovou organizaci. Ing. Eva
Slezáková požádala o změnu textu v posledním odstavci, tj. na „Starosta obce má povinnost
informovat o provedených rozpočtových opatřeních….“ Pan Miroslav Slezák se zeptal, co je
myšleno formulací „nepředvídatelné události“? Paní Marie Kučerová mu odpověděla např.
přírodní katastrofy. Určení pravomoci schváleno.
11. Výběr projektanta na zhotovení projektové dokumentace na plot ZŠ a MŠ Rasošky. Ing.
Eva Slezáková doplnila, že v projektu budou i zpevněné plochy u školky. Nabídka zhotovení
projektu je od firmy DEKPROJEKT s.r.o., která dělá projekt i na Trpasličí zahradu pro MŠ
Rasošky. Ing. Monika Zmítková požádala i o opravu zpevněné plochy směrem k jídelně,
dlaždice jsou rozbité a vydrolené, v zimě se to smeká a tím hrozí úraz nejen dětí, ale i
důchodců, kteří chodí pro obědy, bylo by vhodné provést opravu najednou. Paní Jana Orsini se
ptala, jakou částkou na tuto akci přispěje škola? Ing. Monika Zmítková jí odpověděla, že ničím,

že škola hospodaří z příspěvků obce. Pan Miroslav Slezák řekl, že by se měla zvážit oprava i
přilehlého chodníku, který se díky výstavbě plotu naruší. Ing. Pavel Pouznar mu odpověděl, že
toto bude v II. etapě, kdy se bude dělat celá školní ulice. Místostarosta obce řekl, že jiné
nabídky na zpracování projektu obec neobdržela a dal hlasovat. Firma DEKPROJEKT s.r.o.
Praha schválena.
12. Chodníky a parkovací stání Lumera. Místostarosta informoval o změně varianty č. II
projektu, kdy se změní přechodové místo a vjezdy se sjednotí na míru 5,20 m. Obdržené
připomínky občanů se předají projektantovi.
Různé:
a)
Místostarosta přečetl žádost TJ Sokol Vlkov o poskytnutí finančního daru, ve které
vysvětlují svoji tíživou situaci spojenou s vrácením dotace na výstavbu sokolovny.
Ministerstvo jim čerpání dotace schválilo, v té době se změnil zákon a finanční úřad po
provedené následné kontrole nařídil její vrácení a zaplacení pokuty. Paní Jana Orsini se zeptala,
zda TJ Sokol žádá o dar na zaplacení pokuty? Paní Helena Rezková z Vlkova znovu popsala
celou jejich situaci a informovala, že pokuty mají již zaplacené, teď splácí dotaci. Od Obce
Vlkov zatím nic nedostali, ale ještě probíhají jednání, Město Jaroměř neoslovili. Zatím chodí
firmu od firmy a prosí o přispění. Požádali i sokolskou župu a od ní chodí dary prakticky z celé
republiky. Vzniklou situaci řeší všemi možnými způsoby. Paní Jana Orsini řekla, že za toto
nese někdo odpovědnost. Paní Helena Rezková jí odpověděla, že situace je složitá a je těžké
dožadovat se odpovědnosti. Bc. Martina Krystová k tomu řekla, že je třeba do budoucna
zaměřit se na stanovení odpovědnosti a dotázala se na časovou posloupnost.
Místostarosta obce navrhl žádost postoupit finančnímu výboru k podání nějakého návrhu. Ing.
Pavel Pouznar odpověděl, že toto musí vyřešit zastupitelé a navrhl rozhodnutí odročit na příští
zasedání zastupitelstva. S tím zastupitelé souhlasili.
b)
Místostarosta informoval o přijetí výpovědi z nájmu bufetu ve Sport klubu podanou
panem Bohumilem Lackem s termínem ukončení nájmu 30. 1. 2017 a je nutné vypsat nový
záměr pronájmu bufetu. Paní Jana Orsini se zeptala, kdy byla výpověď podána, že na ni není
vyznačeno datum přijetí. Paní Marie Kučerová jí osobně nepřebírala, Denisa Součková k tomu
řekla, že s ní o této výpovědi starosta mluvil v úterý večer (29.11.2016). Ing. Pavel Pouznar
řekl, že pan Bohumil Lacko byl pozván na pracovní schůzku, kde se mu zastupitelé pokoušeli
výpověď z nájmu rozmluvit. Pan Bohumil Lacko jim odpověděl, že k podání výpovědi z nájmu
má důvody a to je zavedení EET, od podzimu dotuje činnost ze svého a kvůli vzniklým
aktivitám. Ty blíže nespecifikoval. Ing. Pavel Pouznar dodal, že zájmem obce je co nejrychleji
sehnat nového nájemce. Paní Jana Orsini se ptala na provedenou kontrolu pana Bohumila
Lacka, že porušil smlouvu, nájmy platil později, na pokladních dokladech není jeho datum
narození, IČO. Pan Miroslav Slezák (člen finančního výboru) jí k tomu řekl, že finanční výbor
má kontroly zaměřeny na ZŠ a na obecní úřad směrem k ZŠ.
Paní Jana Orsini oznámila, že kontrolovala webové stránky a že pan Bohumil Lacko přihlásil
provozovnu až v listopadu. Místostarosta řekl, že výtku bere na vědomí, u nového nájemce
bude všechno v pořádku.
Ing. Eva Slezáková požádala, aby na písemnostech bylo datum přijetí a číselné označení.
Místostarosta obce požádal zastupitelé o schválení předloženého záměru obce o pronájmu
bufetu ve sportovním zařízení obce Rasošky. Ing. Eva Slezáková požádala o úpravu textu
v části provozní doby a Bc. Martina Krystová o doplnění několika vět. Po jejich doplnění byl
záměr schválen.
c)
Paní Denisa Součková přečetla zápis z provedené kontroly na obecním úřade
11.listopadu, předmětem kontroly bylo plnění usnesení a náležitosti oznámení konání
zastupitelstva obce, podpisy zúčastněných. Kontrolní výbor doporučuje SDH Rasošky na
vyúčtování pro přehlednost vyúčtování rozepsat účetní doklady. Dále zprávu z provedených
fyzických inventur ve Sport klubu, kde chybí 1 židle a na obecním úřadě, kde je vše v pořádku.
Na žádost zastupitelstva kontrolovali plnění podmínek, čerpání dotací poskytnutých obcí
organizacím závadu neshledali. Na dotaz, zda kontrolovali plnění podmínek smlouvy jako je

např. účast na akcích obce, odpověděla, že to ne, ale mohou se na to zaměřit při kontrole roku
2016.
d)
Pan Vladimír Fišar informoval o připravovaných akcích. V lednu, případně v únoru
bude veřejné bruslení spolu s Vlkovem, čeká se na volný termín. Na duben se připravuje výlet
do Prahy, termín ještě není určitý, podrobnosti budou v Rasošském zpravodaji.
e)
Místostarosta poděkoval hasičům za rozsvěcení adventního stromu a TJ Rasošky za
uspořádání Mikuláše na fotbalovém hřišti.
f)
Místostarosta informoval, že Tříkrálová sbírka proběhne v Rasoškách 7. ledna 2017
g)
Místostarosta informoval, že pracovní schůzka zastupitelů bude 5. ledna a zasedání
zastupitelstva v úterý 10. ledna 2017.
h)
Bc. Martina Krystová přednesla svoji námitku k zápisu zasedání dne 1.11.2016, kde se
není uveden text ve správném znění.
V bodě 8 zápisu větu: „Starosta obce předal slovo paní Denise Součkové, která připravila
prezentaci firmy INVESTIKA, investiční společnost a.s.“ Bc. Martina Krystová opravuje, že
firma INVESTIKA připravila prezentaci. Požádala o opravu věty: „Zmínili se o tom, že paní
Denisa Součková z toho bude mít finanční prospěch. Správně mělo být: „Paní Jana Orsini
řekla, že paní Denisa Součková z toho bude mít finanční prospěch.“
V bodě Různé a) věta „Je přesvědčen, že je to pro něho nevýhodné.“ na zastupitelstvu
nezaznělo, žádá větu vypustit. Dále se věta „Bc. Martina Krystová k tomu dodala, že pan
Lacko už 3 měsíce říká, že skončí.“ opraví na „Bc. Martina Krystová k tomu dodala, že už 3
měsíce slýchá, že p. B. Lacko chce skončit“. Za to se na žádost paní Jany Orsini doplní věta:
„Paní Jana Orsini řekla, že pan Bohumil Lacko nemá dosud nahlášenou provozovnu
v Rasoškách.“
Bc. Martiny Krystová pokračovala: v bodě Různé c) věta Bc. Martina Krystová se ptala, zda
jsou záznamy o kontrolách a že požaduje kopie zápisu“ se opraví a doplní na „Bc. Martina
Krystová se ptala, zda v tomto roce byly provedeny kontroly, neboť o tomto záznam není a FV
podléhá zastupitelům. Ing. Pavel Pouznar jí odpověděl, že si to může vyžádat na obci a Bc.
Martina Krystová odpověděla, že finanční výbor má ze zákona informovat zastupitele.“
Diskuze:
a)
Paní Jana Orsini se vrátila k zápisu min. zasedání, kde není uvedeno, že pan Lacko
nemá hlášenu provozovnu, že má provozovnu někdo jiný
BC. Martina Krystová navrhla nahrávat zápisy a nahrané zápisy dokládat k zápisům. Ing. Pavel
Pouznar řekl, že pak musí být zápis přepsán doslovně. Zeptal se Ing. Evy Slezákové, zda neví,
jak to probíhá na MěÚ v Jaroměři? Ta odpověděla, že se zasedání vysílá on-line a nahrává, ale
jak zápis, že neví. Paní Helena Rezková řekla, že nemusí, že se musí před každým zasedání
oznámit, že se bude zasedání nahrávat. Bc. Martina Krystová navrhla, že bude ona nahrávat a
záznam předá na OÚ. Ing. Eva Slezáková navrhla oslovit pana Wencla, který ozvučuje
zasedání v Jaroměři a domluvit se s ním na spolupráci. Místostarosta řekl, že tuto možnost
zváží. Pan Imrich Mrázik řekl, že se přiklání k Bc. Martině Krystové, že někdy zápis
nevystihuje přesný význam řečeného.
b)
Bc. Martina Krystová se zeptala, zda je zpracován kanalizační řád. Paní Marie
Kučerová jí odpověděla, že toto zpracovává pan Martin Macák a má být hotový do konce roku.
c)
Paní Anna Sychrovská informovala přítomné, že se byla podívat na Vánoční posezení
s tvořivými dílnami v budově ZŠ a MŠ Rasošky. Moc se jí to líbilo, dětičky malovaly perníčky
a tvořily dekoraci, jen škoda, že tam nikdo ze zastupitelů nebyl. Ing. Monika Zmítková k tomu
řekla, že se akce hlásila rozhlasem a pozvánky se dávaly lidem do schránky. Podívat se přišli
spíše starší lidi. Bc. Martina Krystová se omlouvala s tím, že se to bohužel odehrávalo ve
špatný čas, tedy v den konání zastupitelstva. Ing. Monika Zmítková poděkovala panu
Miroslavu Slezákovi, který ve škole pomáhá s budováním Trpasličí zahrady.
Na závěr místostarosta poděkoval přítomným za účast a popřál jim krásné vánoce a bohatého
ježíška.

Usnesení č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 6. 12. 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 Fišar.
3. Smlouva o smlouvě budoucí a právu provést stavbu ČEZ Distribuce a.s. č. IV-122015082/VB1
.
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0.
4. Dodatek č. 003 k pojistné smlouvě UNIQA a.s.
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0.
5. Darovací smlouva OÚ Vlkov:
Pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0.
6. Darovací smlouva Opravárenství Rasošky s.r.o.
Pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.
7. Pověření starosty závěrečným rozpočtovým opatřením
Pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.
8. Rozpočet na rok 2017:
Dotace organizacím:
MO Zahrádkářů Rasošky 12.000 Kč

Pro: 6, proti: 0, Zdržel se: 0

MS Paseky

15.000 Kč

Pro: 6, proti: 0, Zdržel se: 0

J. Tázler-motorismus

5.000 Kč

Pro: 6, proti: 0, Zdržel se: 0

Malá kopaná

5.000 Kč

Pro: 6, proti: 0, Zdržel se: 0

TJ Rasošky

168.000 Kč

SDH Rasošky

57.000 Kč

Pro: 5, proti: 0, Zdržel se: 1 Slezáková
Pro: 5, proti: 0, Zdržel se: 1 Fišar

Poskytnutí darů:
Hospic Červený Kostelec

5.000 Kč

Pro: 6, proti: 0, Zdržel se: 0

Dům Sv.Josefa Žireč

5.000 Kč

Pro: 6, proti: 0, Zdržel se: 0

Měst. knihovna Jaroměř

6.000 Kč

Pro: 6, proti: 0, Zdržel se: 0

Včelaři Jaroměř

1.000 Kč

Pro: 6, proti: 0, Zdržel se: 0

Příspěvek
PO ZŠ a MŠ v Rasoškách

911.000 Kč

Pro: 5, proti: 0, Zdržel se: 1 Slezáková

Hodnota balíčku pro jubilanty

600 Kč

Pro: 6, proti: 0, Zdržel se: 0

Hodnota daru k vítání občánků

500 Kč

Pro: 6, proti: 0, Zdržel se: 0

Rozpočet obce pro rok 2017:
Celkové příjmy 8,776.700 Kč
Celkové výdaje

Pro: 6, proti: 0, Zdržel se: 0

6,933.000 Kč, rozpočet je přebytkový se závaznými ukazateli-Paragrafy.

Pro: 5, proti: 0, Zdržel se: 1 Slezáková
9. Určení pravomoci k rozpočtovým opatřením
Pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.
10. Výběr firmy DEKPROJEKT, s.r.o. Praha na zhotovení PD plot ZŠ a zpevněná plocha MŠ
Pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0.
11. Záměr pronájmu bufetu ve Sport klubu v Rasoškách
Pro – 5, proti - 0, zdržel se – 1 Slezáková.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Místostarosta obce Rasošky: Miloš Exnar .....................................
Ověřovatelé: Vladimír Fišar ………...............................
Denisa Součková

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

Zápis dne 8. 12. 2016
Vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

