Opravený zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 23 ze dne 1. 11. 2016
Č. j.: OUR/2/2017

(původní čj. OUR/111/2016)

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:40 hod
Konec jednání: 20:57 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: Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Kupní smlouva traktůrek Kubota
5. Smlouva OÚ – Kořízek – 2x
6. Rozpočet - návrh
7. Nový územní plán
8. Návrh na zhodnocení finančním prostředků
9. Chodníky a parkovací stání Lumera
10. Různé - diskuze

K programu:
Bc. Martina Krystová oznámila, že si bude průběh zasedání pro potřebu kontroly zápisu
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. Schváleno.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:

Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Ing. Pavel Pouznar, Denisa
Součková. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Úkoly z minulého zasedání nevzešly.
4. Kupní smlouva na traktůrek Kubota. Starosta obce oznámil, že obec traktůrek již
převzala, pracovník zeleně ho vyzkoušel. Smlouva s dodavatelem Zemědělské družstvo
Všestary, Rozběřice na koupi traktůrku včetně příslušenství za 563.454 vč. DPH schválena.
5. Smlouvy s panem Václavem Kořízkem a paní Hanou Karlovou-majiteli sousední
nemovitosti. Jedná se o smlouvu s právem provést stavbu potřebnou pro výstavbu
plánovaného přístřešku u obecního úřadu. S tím souvisí i druhá smlouva s právem provést
stavbu „přesah požárně nebezpečného prostoru“. Obě smlouvy budou přílohou pro žádost o
stavební povolení. Schváleno.
6. Návrh rozpočtu na rok 2017. Starosta obce rozdal zastupitelům návrh rozpočtu
s potřebnými podklady. Předběžně jsou stanoveny příjmy na 8,770.000 Kč a výdaje na
6,942.000 Kč. K projednání návrhu rozpočtu se zastupitelé sejdou 8. listopadu v 18 hodin
v zasedací místnosti úřadu. K jednání budou přizváni zástupci ZŚ a MŠ, TJ Rasošky a SDH.
7. Nový územní plán. Po ukončení změny č.4 územního plánu se bude vypracovávat nový
digitální územní plán. Pan Miloš Exnar informoval o jednání se zhotovující firmou
SURPMO i MěÚ v Jaroměři. V prosinci se chystá novela územně analytických plánů, proto
firma SURPMO oznámila, že na novém územním plánu začne pracovat po novém roce.
Zastupitelstvo pověřuje Ing. Evu Slezákovou zastoupením obce ohledně zpracování nového
digitálního územního plánu. Schváleno. Pan Miloš Exnar se s Ing. Evou Slezákovou
domluví na termínu předání potřebných podkladů.
8. Návrh na zhodnocení finančních prostředků obce. Starosta obce předal slovo paní Denise
Součkové, která informovala o prezentaci firmy INVESTIKA, investiční společnost a.s.
K tomu předeslala, že navrhuje nabídku projednat s finančním výborem, který by ji
posoudil. V návrhu je vklad na 1 mil. korun. Firma INVESTIKA u této částky zaručuje
návratnost. Rozproudila se živá diskuze, do které se zapojili paní Jana Orsini, Bc. Martina
Krystová a pan Jaroslav Blecha, kteří řešili, zda je investice opravdu garantovaná. Paní Jana
Orsini se výslovně ptala, zda se obci vrátí vklad i poplatky? Paní Denisa Součková
odpověděla, že vklad se vrátí. Paní Jana Orsini řekla, že paní Denisa Součková z toho bude
mít finanční prospěch. Ta to popřela, ona nebude smlouvu uzavírat a nebude mít ani žádnou
provizi. Jde pouze o to najít vhodné zhodnocení obecních peněz. Ing. Pavel Pouznar uvedl,
že peněžní prostředky je potřebné vkládat do obce, ale i tak zůstávají volné prostředky, které
by bylo vhodné zhodnotit. Spolu s panem Miroslavem Slezákem oznámili, že je domluvená
schůzka s Komerční bankou. Návrh paní Denisy Součkové respektive firmy Investika bude
projednán finančním výborem a dle zjištěných rizik doporučen či naopak, jelikož se jedná o
finanční prostředky obce, nelze připouštět žádná rizika. Na nejbližším zasedání po
uskutečněné schůzce bude finanční výbor zastupitelé informovat o svém postoji k této
problematice.
9. Chodníky a parkovací stání Lumera. Starosta obce informoval, že s projektantem znovu
připomínkovaná místa prošli. Projektant předložil nový návrh. Chodník končí u
Zadrobílkových, zde bude přechodové místo na druhou stranu a pokračovat směrem
k autobusové zastávce. Po konzultaci s panem Davidem Kultem z dopravního inspektorátu
budou mít vjezdy na severní straně jednotný rozměr 5,20 m. Podélné stání z důvodu
blízkosti domu čp. 54 a 55 bude vynecháno. U č.p. 53 vznikne pět podélných stání. Pan
Jaroslav Blecha se ptal, zda na stavbu budou dotace? Starosta odpověděl, že obec o dotace
bude žádat, ale až bude hotová projektová dokumentace. Letos se se to už nestihne. Pan

Jaroslav Blecha řekl, že ve zpravodaji bylo, že na akci v Chalupách budou dotace a pak že
ne. Chtěl vědět, proč obec dotace nedostala? Starosta obce mu odpověděl, že
Královéhradecký kraj obci dotaci nepřidělil pro malý počet získaných bodů. Paní Jana
Orsini řekla, že jsou firmy na zpracovávání dotací. Pan Jaroslav Blecha řekl, proč se dotace
schvaluje, když není její garance. Starosta obce mu odpověděl, že zastupitelstvo
neschvalovalo dotaci, ale žádost o dotaci. O dotaci na Lumera obec nemůže žádat, protože
není hotová projektová dokumentace včetně stavebního povolení. Při dotazu na kanalizaci
starosta obce odpověděl, že na kanalizaci projekt je, stavební povolení se prodlužuje a čeká
se na Vlkov. Pokud Vlkov nezačne s výstavbou, bude potřeba zhodnotit, co dál, zda si
nepostavit ČOV svou? Potom se vrátil zpět k tématu chodníků v Lumerách. Paní Jana Orsini
řekla, že by nový návrh chtěli vidět všichni z ulice. Starosta obce odpověděl, že projektová
dokumentace přišla teprve včera a že bude zveřejněna na webových stránkách. Bc. Martina
Krystová k tomu řekla, že po prozkoumání PD volala projektantovi a upozornila ho, že na
dvě námitky zapomněl. Projektant jí sdělil, že úprava není problém a že se ještě počká, zda
nebudou další námitky. Starosta obce k tomu řekl, že procházel ulici a právě ti, kteří nechtějí
parkovací místa, parkují venku pod svými okny. Vždyť ta parkovací místa by byla pro ně.
Různé:
a) Starosta obce přečetl dopis od paní Jany Orsini, ve kterém se dotazuje plnění podmínek
nájemní smlouvy s panem Bohuslavem Lackem. Starosta obce jí veřejně odpověděl, že
poplatek za televizi platí obec a panu Lackovi ho přeúčtovává, koncesionářské poplatky
OSA si hradí sám. Vzniklé odpady třídí a zbytek si odváží. Kontrolu majetku ve Sport klubu
provádí jednou ročně kontrolní výbor. Paní Jana Orsini se zeptala, kdo ručí za dodržení
smlouvy a že podle smlouvy má mít pan Lacko pojištění. Bc. Martina Krystová k tomu
řekla, že panu Lackovi volala a na pojištění se ho ptala. Pan Bohuslav Lacko jí odpověděl,
že pojištění nemá a ani nebude zřizovat. Paní Jana Orsini oznámila, že pan Bohumil Lacko
nemá dosud nahlášenou provozovnu v Rasoškách. Dále se zeptala, zda pan Lacko podepíše
garanci, že bude ve Sport klubu podnikat rok nebo dva, Bc. Martina Krystová k tomu
dodala, že pan Lacko už 3 měsíce slýchá, že pan Bohumil Lacko chce skončit. Diskuze byla
ukončena s tím, že záležitosti kolem smlouvy s panem Bohuslavem Lackem se prověří, jak
je to s hlášenou provozovnou. Kontrolní výbor provede inventuru majetku.
b) Starosta obce přečetl žádost od pana Miroslava Tázlera, pana Jaromíra Fingera a paní
Vladimíry Samkové o nákup registrační pokladny, ve které si také stěžují na přístup
podávaných informací. Znovu zopakoval, že registrační pokladna se nekupovala panu
Bohuslavu Lackovi, ale že bude v majetku obce. Bc Martina Krystová k tomu řekla, že to
jako inventář nevidí, že je to podpora jednoho člověka. Ing. Pavel Pouznar k tomu řekl, že
v zájmu obce je provoz Sport klubu zachovat, a proto se k tomu tak staví. Paní Jana Orsini
v této souvislosti upozornila, že v minulém zápise je uvedeno Bohumil Lacko, správně má
být Bohuslav Lacko. Starosta obce dal hlasovat o žádosti o koupi registračních pokladen.
Neschváleno.
c) Ing. Pavel Pouznar se vrátil k dopisu paní Jany Orsini, kde se zmiňuje, že zastupitelé
neplní své povinnosti a že ji to jako voličku znepokojuje. Přečetl výčet, kolikrát finanční
výbor za rok a půl své působnosti provedl kontroly. Ze všech provedených kontrol existují
zápisy. Bc. Martina Krystová se ptala, zda v tomto roce byly provedeny kontroly, neboť o
tomto záznam není a finanční výbor 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. Ing. Pavel Pouznar přečetl poslední zápis z kontroly v ZŠ a
MŠ Rasošky ze dne 9.6.2016, z kontroly provedené minulý týden, zápis ještě není. Bc.
Martina Krystová se ptala, zda je k zápisu přiloženo vyjádření paní ředitelky? Ing. Pavel
Pouznar jí odpověděl, že není. Paní ředitelka zápis podepsala, proto je přesvědčen, že žádné
připomínky k němu nemá. Ing. Eva Slezáková se ptala, jaký bude důsledek, že škola
dodávala podklady později. Ing. Pavel Pouznar jí odpověděl, že paní účetní byla delší dobu

nemocná. Dále řekl, že spolupráce se školou se v určitých záležitostech lepší. Starosta obce
za podanou zprávu poděkoval.
d) Starosta obce pozval přítomné na 19. listopad, kdy se pořádá bowling v Jaroměři,
26. listopadu proběhne rozsvěcení vánočního stromu u hasičské zbrojnice,
5. prosince bude Mikuláš, podrobnosti budou dodatečně zveřejněny, paní Denisa Součková
to doplnila, že je na Mikuláše objednaná ohňová show.
Starosta obce oznámil, že pracovní schůzka zastupitelů bude 1. prosince a další
zastupitelstvo připadá na 6. prosince.
Diskuze:
a/ Paní Jana Orsini poděkovala za zprávu finančního výboru a zeptala se na práci
kontrolního výboru. Paní Denisa Součková jí odpověděla, že kontrolní výbor v roce 2016
kontrolu provedl a v listopadu se účastní na inventurách majetku úřadu a Sport klubu. Paní
Jana Orsini řekla, že občané chtějí požádat, aby byly úřední hodiny na dveřích úřadu. Dále,
že na webových stránkách obce je uveřejněné podnikání, ale špatné telefonní spojení, někdo
tam nemá uvedeno IČO. Že občané chtějí, zda by nešlo objednávat obsazení hřiště přes
internet, aby nemuseli telefonovat a složitě se domlouvat na volném termínu.
b/ Bc. Martina Krystová požádala, aby kontrolní výbor zkontroloval veřejnoprávní smlouvyčerpání poskytnutých příspěvků.
c/ Paní Jana Orsini řekla, zda není možné oznamovat konání zastupitelstva i jinak? Na
webových stránkách, potažmo úřední desce se to některým špatně hledá.
d/ Bc. Martina Krystová řekla, že hledala na webových stránkách fotky a zjistila, že se
neukládá historie, že tam ty staré nejsou. Pan Miloš Exnar slíbil, že toto prověří.
e/ Paní Jana Orsini požádala, zda by nebylo možné zajistit ještě jeden kontejner na
bioodpad, stávající jsou často plné. Starosta obce jí odpověděl, že ideálním řešením by bylo
vlastnit nějaký pozemek v okolí obce a shromažďovat odpad tam. Ale s tím je problém, obec
pozemek nemá. Četnost svozu bioodpadu prověří pan Miloš Exnar.
f/ Paní Jana Orsini zmínila, že také není kam dávat odpad, jako jsou koberce apod.
g/ Pan Miroslav Slezák se zeptal, zda už jsou reklamované závady v ulici v Chalupách
opravené? Starosta obce odpověděl, že ještě asi tři místa se mají opravovat.
Závady na chodnících se musí přes zimu dosledovat a na jaře se budou reklamovat.
h/ Paní Jana Orsini se zeptala, zda jsou evidovány žádosti, zda písemné i ty ústní? Paní
Marie Kučerová jí odpověděla, že se evidují písemné žádosti. Paní Jana Orsini řekla, že se jí
jedná o žádost pana Bakaje, který ji písemně nepodal. Paní Marie Kučerová odpověděla, že
pan Bakaj navštívil obecní úřad mimo úřední hodiny, že mu sdělila, že si může podat
písemnou žádost nebo přijít o úředních hodinách až bude přítomen pan starosta. Více pan
Bakaj nepřišel. Paní Jana Orsini k tomu řekla, že pan Bakaj má doklady k nákupu materiálu
na opravu vjezdu. Ing. Pavel Pouznar řekl, že pokud pan Bakaj účtenky předloží, je na
zastupitelstvu zda tyto náklady schválí.
ch/ Paní Jana Orsini navrhla, aby dárci sponzorských darů byli zveřejněny na úřední desce.
Starosta obce jí odpověděl, že obec sponzorské dary nedostává, že dar jí poskytuje firma
BEAS Lično.

i/ Bc. Martina Krystová, že by se mělo děkovat veřejně a všem, že by si ráda ve zpravodaji
přečetla, např. kdo byl na dětském dnu. Starosta obce řekl, že se článkům ve zpravodaji
nebrání, jen prosí, aby byly krátké a stručné, že ty dlouhé málokdo čte.
Po ukončení diskuze starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.
Usnesení č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 1. 11. 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 Součková, Pouznar.
3. Kupní smlouva Zemědělské družstvo Všestary, Rozběřice-traktůrek s příslušenstvím:
Pro - 5, proti - 0, zdržel se – 2 Krystová, Slezáková.
4. Smlouva o právu provést stavbu pro výstavbu přístřešku – Kořízek, Karlová:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
5. Smlouva o právu provést stavbu „přesah požárně nebezpečného prostoru“ – Kořízek,
Karlová:
Pro - 7, proti - 0, zdržel se – 0.
6. Zastupitelstvo obce pověřuje Ing. Evu Slezákovou k zastupováním obce ve věci nového
digitálního územního plánu:
Pro – 6, proti - 0, zdržel se – 1 Slezáková.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

1. Žádost podnikatelů o nákup registračních pokladen:
Pro – 0, proti – 4, zdržel se – 3 Krystová, Slezáková, Součková.
III.
Zastupitelstvo ukládá:
a) Starosta prověří nahlášení provozovny panem Bohuslavem Lackem
b) Místostarosta prověří webové stránky obce

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

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

Denisa Součková
Zápis opravila dne 5. 1. 2017

…...........................................
Marie Kučerová

