Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 25 ze dne 10. 1. 2017
Č. j.: OUR/6/2017
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:40 hod
Konec jednání: 20:25 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Miloš Exnar,
Ing. Eva Slezáková, Bc. Martina Krystová.
Omluveni: Denisa Součková, Vladimír Fišar
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 5 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatelkou byla zvolena: Marie Kučerová
Ověřovatelkami zápisu byly zvolené: Ing. Eva Slezáková, Bc. Martina Krystová
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Žádost o finanční dar – TJ Sokol Vlkov
5. Žádost obce Vlkov o spádovost školky
6. Směrnice na veřejné zakázky malého rozsahu
7. Výběr nájemce – Sport klub
8. Pověření starosty – oprava kůlny u OÚ
9. Kanalizační řád - informace
10. Různé – diskuze
a) Rozpočtové opatření č. 1
b) Územní plán
c) Pověření kontrolního výboru inventurou

K programu:
Bc. Martina Krystová oznámila, že si bude průběh zasedání pro potřebu kontroly zápisu a
budoucí kontroly nahrávat.

1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek uvítal přítomné, popřál jim hodně zdraví a mnoho úspěchů
v novém roce, zhodnotil, že je přítomno 5 zastupitelů, dva se omluvili, zastupitelstvo je tedy
usnášeníschopné. Přednesl návrh programu jednání. Schváleno.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovatelkami zápisu Ing. Eva Slezáková a
Bc. Martina Krystová. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Starosta obce informoval, že z minulého zasedání
žádný úkol nebyl. Ing. Eva Slezáková se zeptala, zda se řešil způsob nahrávání zasedání
zastupitelstva, neboť se zastupitelé domluvili, že se bude zastupitelstvo nahrávat. Místostarosta
Miloš Exnar jí odpověděl, že požádal pana Wencla o předložení nabídky. Ten zatím nic nenavrhl.
4. Žádost o finanční dar TJ Sokol z Vlkova byla přesunuta z minulého jednání. Starosta obce
informoval, že z pracovní schůzky vzešel návrh částky 20.000 Kč, Ing. Eva Slezáková navrhla
částku 50.000 Kč, Bc. Martina Krystová se k jejímu návrhu přiklonila. Starosta obce rozhodl, že
se bude o navržených částkách hlasovat.
V prvním hlasování částka 50.000 Kč odsouhlasena nebyla (3:2), další hlasování bylo o částce
45.000 Kč, také neschváleno (3:2). Po krátké diskuzi se znovu hlasovalo o částce 50.000 Kč. Ta
byla schválena (4:1).
5. Žádost obce Vlkov o spádovost mateřské školky a předložení návrhu dohody. Po schválení
spádovosti budou vlkovské děti na stejné úrovni jako rasošské děti. Starosta obce k tomu přečetl
souhlasné stanovisko ředitelky ZŠ a MŠ Rasošky. Sám vyjádřil svůj souhlas s tím, že navrhuje
spádovost za finanční úhradu. Zastupitelé schválili návrh dohody o vytvoření společného
školského obvodu spádové mateřské školy na dobu určitou – jeden rok, s tím, že bude uhrazena
částka 4.500 Kč za jednoho žáka v daném školním období. Doplněna bude věta: Splatnost je do 14
dnů od nástupu žáka do mateřské školy, v případě nástupu v průběhu roku, bude uhrazena
poměrná část. Schváleno.
6. Směrnice na veřejné zakázky malého rozsahu. Zastupitelům byl předložen návrh nové směrnice.
Ing. Eva Slezáková nesouhlasila se zněním některých bodů, upozornila na rozpor se zákonem.
Nesouhlasila ani s částkou uvedenou v čl. 4, bod 3) Veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie
– stavební práce od 50.001 do 750.000 Kč bez DPH. Horní hranice je dle jejího názoru vysoká. Po
proběhlé diskuzi Ing. Eva Slezáková přislíbila předmětnou směrnici do příštího zasedání upravit a
doplnit.
7. Výběr nájemce Sport klubu v Rasoškách. Na zveřejněnou výzvu o záměru pronájmu se nikdo
nepřihlásil. Starosta obce navrhl zveřejnit výzvu znovu ve stejném znění, jen se změní datum
podání nabídek. V prvním hlasování schváleno nebylo. Do diskuze se zapojili i přítomní hosté. Po
té dal starosta obce znovu hlasovat o zveřejnění záměru. Schváleno.
8. Pověření starosty – oprava kůlny u obecního úřadu. Starosta obce požádal zastupitele o
pověření předložení nejméně dvou nabídek na zhotovitele opravy kůlny u budovy obecního úřadu.
Ing. Eva Slezáková se ptala, na jakém základě chce starosta pověření, když aktuálně platná
směrnice o veřejných zakázkách žádné pověření neřeší, resp. nezná. Po diskuzi schváleno.
9. Starosta obce informoval přítomné, že kanalizační řád je hotov, zbývá pasport kanalizačního
řádu, který vzhledem k vrstvě sněhu není možné dodělat. Následně bude obojí předloženo na
odbor životního prostředí na MěÚ v Jaroměři. Zastupitelé jej budou moci schválit až po schválení
příslušným odborem.

10. Různé:
a) Rozpočtové opatření č. 1. Obecní úřad obdržel oznámení o budoucím příjmu za odnětí půdy ze
zeměd.půdního fondu, který není ve schváleném rozpočtu. Do výdajů je zanesen schválený dar
pro TJ Sokol Vlkov. Rozpočtové opatření schváleno. Ing. Eva Slezáková upozornila na chybějící
peníze k plotu neboť nabídková cena je vyšší než cena v rozpočtu. Pan starosta sdělil, že v rámci
svých pravomocí může rozpočtové opatření provést sám a zpětně o něm zastupitele informovat.
b) Ing. Eva Slezáková informovala o přípravě nového digitálního územního plánu. Je potřeba se
jako obec dohodnout, co ve výhledu bude obec budovat a na jakých pozemcích, aby se to zaneslo
do územního plánu. Na doporučení odboru výstavby je především nutné řešit kanalizaci a čističku
odpadních vod. Starosta obce navrhl zvláštní schůzku zastupitelů, na které by se věnovali pouze
této otázce. Ing. Eva Slezáková navrhla uskutečnit schůzku i se zástupci Vlkova a se
zástupci odborů životního prostředí, územního plánování a výstavby Městského úřadu v Jaroměři.
Pokud se nebude řešit kanalizace, bude ohrožena nová výstavba v obci. Starosta obce se spojí se
starostou Vlkova a o dalším bude zastupitele informovat.
c) Zastupitelé pověřili kontrolní výbor provést předávající inventuru s nájemcem Sport klubu.
Schváleno.
d) Starosta informoval o počtu obyvatel Rasošek k 1. 1. 2017. Celkem je 689 obyvatel, z toho 620
v Rasoškách a 69 na Dolním Plese. Věkový průměr je 38,5 roků.
e) Starosta obce poděkoval rodinám Krystových, Slavíčkových a Berkovcových za provedenou
tříkrálovou sbírku. V Rasoškách se vybralo 14.193 Kč, v Jaroměři a okolí 234.568 Kč a něco v
cizí měně.
f) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů bude 2. 2. 17 a zasedání
zastupitelstva připadá na 7. 2. 17.

DISKUZE:
a) Ing. Slezáková upozornila, že si někteří obyvatelé stěžují na nedostatečný úklid chodníků.
Někteří si odhazují sníh sami, je potřeba zajistit posilu údržby. Obec je zodpovědná za údržbu
chodníků. Starosta obce odpověděl, že v době, kdy je pan Baše v práci, náhradník není. Ing. Pavel
Pouznar řekl, že na úklid sněhu ještě není potřebná technika, zakoupený traktůrek má jen radlici,
nákup zametacích kartáčů je naplánován na letošní rok. Rozvinula se diskuze o nákupu techniky, o
potížích se zřízením technického dvora. Bude těžké sehnat posilu k p. Bašemu, musí to být někdo,
kdo je celý den doma. Ing. Eva Slezáková navrhla vyhlásit to rozhlasem.
Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast a popřál jim hezký večer a ukončil zasedání.

Usnesení č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 10. 1. 2017
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
3. Dar pro TJ Sokol Vlkov ve výši 50.000 Kč (druhé hlasování).
Pro - 4, proti - 0, zdržel se – 1 Exnar.
4. Dohoda o spádovosti MŠ Rasošky – obec Vlkov, úplata Kč 4.500 za 1 žáka.
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Vyhlášení záměru pronájmu bufetu ve Sport klubu.
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
6. Pověření starosty předložením nejméně dvou nabídek na opravu kůlny u OÚ.
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Rozpočtové opatření č. 1.
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
8. Pověření kontrolního výboru provedením předávací inventury v bufetu Sport klubu.
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

a) Dar pro TJ Sokol Vlkov ve výši 50.000 Kč (první hlasování)
Pro – 3, proti - 0, zdržel se – 2 Rezek, Exnar
b) Dar pro TJ Sokol Vlkov ve výši 45.000 Kč
Pro – 3, proti - 0, zdržel se – 2 Slezáková, Exnar
c) Vyhlášení záměru pronájmu bufetu ve Sport klubu
Pro – 3, proti - 0, zdržel se – 2 Krystová, Slezáková
III.

Zastupitelstvo ukládá:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ........................................
Ověřovatelé: Ing. Eva Slezáková

………................................

Bc. Martina Krystová …...........................................
Zápis dne 11. 1. 2017

Vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

