Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 27 ze dne 7. 3. 2017
Č. j.: OUR/40/2017
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:36 hod
Konec jednání: 20:22 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Miloš Exnar,
Ing. Eva Slezáková, Bc. Martina Krystová, Denisa Součková, Vladimír Fišar
Omluveni:
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 7 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatelkou byla zvolena: Marie Kučerová
Ověřovateli zápisu byli zvoleni: Denisa Součková, Vladimír Fišar
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Smlouvy na poskytnuté dotace organizacím
5. Smlouva o dílo – staveb. úpravy – sklad za OÚ
6. Smlouva OSA na rok 2017
7. Smlouva – dodatek č. 2 k územnímu plánu
8. Zadání výběrového řízení na plot před ZŠ a MŠ
9. Rozpočtové opatření č. 2
10. Různé – diskuze
a) Smlouva o právu provést stavbu „Zahradní altán“
b) Schválení rozdělení zisku z roku 2016 – ZŠ a MŠ Rasošky

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, zhodnotil, že je přítomno všech 7 zastupitelů,
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přednesl návrh programu jednání. Schváleno.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli zápisu Denisa Součková a Vladimír
Fišar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Pan Miloš Exnar informoval o nabídce pana Wencla
na nahrávací zařízení pro zasedání zastupitelstva, které má funkci převodu mluveného slova do
písemné podoby. Schváleno v rámci rozpočtového opatření.
4. Smlouvy na poskytnuté dotace organizacím. Ing. Eva Slezáková se zeptala, zda byla
provedena předběžná kontrola. Paní Kučerová jí odpověděla, že žádosti o dotace byly
schváleny při schvalování rozpočtu na rok 2017 a předběžnou kontrolu ke smlouvám dělá po
schválení smluv zastupitelstvem. Smlouvy o poskytnutí dotace pro Myslivecké sdružení
Paseky, TJ Rasošky, Základní organizaci Zahrádkářů, Jaromíra Tázlera, Sbor dobrovolných
hasičů v Rasoškách a pro Malou kopanou byly schváleny.
5. Smlouva o dílo – stavební úpravy – sklad za obecním úřadem. Stavební firma Stránský
Černý s.r.o. předložila návrh smlouvy o dílo. Ing. Eva Slezáková požádala o doplnění
některých bodů a prodloužení záruční doby. Do smlouvy se doplní určený technický dozor
investora Oldřich Rezek a Miroslav Slezák. Smlouva schválena.
6. Smlouva OSA. Licenční smlouva o veřejném provozování a autorské odměně je předkládána
na každý rok. Schváleno.
7. Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou SURPMO k vypracování nového územního plánu, ve
kterém se mimo jiné mění termíny dodání díla. Schváleno.
8. Zadání výběrového řízení-výzva k podání nabídek na zhotovitele plotu před ZŠ a MŠ
Rasošky. Ing Eva Slezáková navrhla některé změny v předloženém zadání a doporučila rozdělit
termín zahájení stavby před Mateřskou školkou až od 1. 7. 2017. Zadání schváleno. Do komise
na otvírání obálek 30. 3. 2017 v 17:05 hodin byli vybráni Bc. Jaromír Hejl, Oldřich Rezek a
Vladimír Fišar. Jejich náhradníci Ing. Pavel Pouznar, Miloš Exnar a Miroslav Slezák.
Schváleno.
9. Rozpočtové opatření č. 2. Do rozpočtového opatření je zahrnuto rozšíření a úprava
webových stránek mimo jiné i o přístup z chytrých mobilních telefonů. Doplněno bylo i o
nákup nahrávacího zařízení. Schváleno.
10. Různé:
a) Starosta obce předložil zastupitelům smlouvu o právu provést stavbu – Zahradní altán – mezi
obcí Rasošky a rodinou Kulhánkových. Schváleno.
b) Starosta obce informoval, že škola požádala o schválení rozdělení zisku z roku 2016 a předal
slovo Ing. Monice Zmítkové. Ta zastupitelé informovala, že škola v roce 2016 hospodařila se
ziskem z hlavní činnosti Kč 628,09 a z doplňkové činnosti Kč 2.476,08. Návrh na rozdělení do
fondu odměn 31 Kč a do rezervního fondu 3 073,17 Kč je dle ustanovení zákona. Schváleno.
Ing. Monika Zmítková také požádala o schválení čerpání investičního fondu školy na
vybudování Trpasličí zahrady do výše 300 tis. Kč. Schváleno s tím, že paní ředitelka bude o
čerpání fondu informovat. Dále oznámila, že chce znovu se souhlasem obce požádat od dotaci

Královéhradecký kraj na zabezpečení školy s kamerovým systémem. Bylo by to se spoluúčastí
obce. Denisa Součková navrhla do zabezpečení zahrnout i zahradu. Ing. Pavel Pouznar řekl, že
z jednání o dotaci vzejde návrh, kde budou uvedeny podrobné podmínky a pak se zastupitelé
rozhodnou. Paní ředitelku upozornil, že se zabezpečovacím systémem škole vzniknou další
režijní náklady. Ta s tím počítá. Po proběhlé diskuzi Ing. Monika Zmítková řekla, že zjistí
potřebné podrobnosti.
c) Ing. Eva Slezáková požádala o schválení potřebných usnesení k územnímu plánu.
- Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení územního plánu Rasošky v souladu s ustanoveními
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Evu Slezákovou do funkce pověřeného zastupitele pro
spolupráci s úřadem územního plánování Městského úřadu Jaroměř při pořizování územně
plánovací dokumentace Rasošek včetně jejich změn.
- Činnost pořizovatele územně plánovací dokumentace obce bude provádět Městský úřad
Jaroměř, jako úřad územního plánování ve svém správním obvodu, na základě žádosti, kterou
písemně podá obec Rasošky.
Schváleno.
d) Starosta obce informoval o jednání s právníkem na vytvoření vzorové smlouvy o dílo. Dostal
nabídku na posouzení smlouvy za 2 000 Kč nebo vypracování smlouvy na míru za 4 000 Kč a
nebo měsíční paušál 2 000 Kč. Starosta navrhl využít nabídku právních služeb pro jednorázové
posouzení budoucí smlouvy o dílo. Ing. Eva Slezáková k tomu řekla, že správnější postup je, že
zadavatel má předkládat smlouvu zhotoviteli díla a požaduje, aby ve smlouvě na zhotovení
plotu před ZŠ a MŠ byly podmínky z metodiky.
e) Starosta obce informoval zastupitele o převzetí dekretu znaku obce v Praze. Pan Vladimír
Fišar domluvil s firmou Velebný&FAM, s.r.o. schůzku na 16. března u nich ve firmě, které se
zúčastní se starostou obce. Bude jim předložena široká řada nabídek na výrobu předmětů se
znakem obce, je potřeba nějaké si vybrat. Vybrané návrhy předloží na zastupitelstvu.
f) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů Rasošek a Vlkova ohledně
budování kanalizace a společné ČOV se uskuteční 14. března od 19 hodin. V 16 hodin se
uskuteční jednání s Římskokatolickou farností ke směně pozemků u fotbalového hřiště.
g) Starosta obce informoval, že se připravuje svoz nebezpečného odpadu na 8. dubna. Na stejný
den se pokusí zajistit i kontejner na velkoobjemový odpad.
h) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů se uskuteční 30. března a další
zasedání zastupitelstva je plánováno na 4. dubna.

12. Diskuze:
a) Paní Jana Orsini se zeptala, jak pokračuje projekt Lumera? Starosta obce jí odpověděl, že
poslední požadované změny projektantovi předal, v měsíci dubnu by měla být projektová
dokumentace připravena pro územní řízení na MěÚ v Jaroměři.
Dále se paní Jana Orsini zeptala, zda bude letos zahájena výstavba? Starosta obce jí odpověděl,
že již na podzim zastupitelé konstatovali, že se výstavba v roce 2017 nestihne.
b) Pan Miroslav Slezák se vyjádřil k zápisu zasedání o projednávání nájemní smlouvy Sport
klubu-řekl: ,,V této smlouvě i v těch předešlých máte napsáno, že penále je 0,25% denně a pak
jsem se dočetl, v zápise ze zastupitelstva a teď bych citoval, jestli můžu. Pan starosta to

komentoval slovy, že zproštění je krátkodobé a je přesvědčen, že v určitých případech je toto
potřeba tolerovat, což se jedná ohledně neplacení, že včas neplatil. To nejde vůbec dohromady.
Proč tam dáváte penále, když to penále nebudete vyžadovat. Pokud tedy pan starosta mluvil za
sebe, tak pan starosta to nemůže tolerovat. Vy, co by správný hospodář, byste měli ty peníze
vybírat, měli byste je shromažďovat. Jinak je třeba možnost, že na základě žádosti mu můžete
to penále odpustit." Starosta obce mu odpověděl: „Já to beru tak nějak lidově."
Dále se dotazoval na zeleň v Chalupách. Starosta obce mu odpověděl, že je domluven s panem
Bašem, tento týden dojde k vykácení nepotřebných dřevin a pan Miloš Exnar bude kontaktovat
dodavatelskou firmu k osázení.
c) Ing. Eva Slezáková upozornila, že je potřeba zahájit reklamaci chodníků v Chalupách,
nejlépe vyzvat firmu Rudolf Polák k osobnímu jednání.
d) Paní Jana Orsini se zeptala pana starosty, zda výrok paní Kučerové na cvičení, aby se ženy
na cvičení nebavily o věcech kolem úřadu, byla její iniciativa nebo to vzešlo z úřadu? Pan
starosta odpověděl, že o něčem takovém neví. Paní Kučerová jí odpověděla, že to byla její
reakce na komentář paní Jany Orsini na minulém zasedání. Dále se paní Jana Orsini dotazovala,
zda je nutné, aby na cvičení platily i devítileté děti? Paní Marie Kučerová doplnila, že částku
deset korun si určily ženy hasičky, když žádaly o povolení cvičit v zasedací místnosti. Další
dotaz paní Jany Orsini byl, jak se účtují vybrané peníze na cvičení? Paní Marie Kučerová jí
odpověděla, že se peníze účtují jako příspěvek na plyn nebo elektřinu od cvičenek. Starosta
obce to potvrdil. Nakonec se rozhodlo, že příspěvky od cvičenek není nutné vybírat.
Na závěr starosta poděkoval přítomným za účast na jednání, popřál jim hezký večer a ukončil
zasedání.

Usnesení č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 7. 3. 2017
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Součková
3. Smlouvy o poskytnutí dotace organizacím:
Sml. č. 1 Myslivecké sdružení Paseky Rasošky, z.s.
Pro - 5, proti – 0, zdržel se - 2 Krystová, Slezáková.
Sml. č. 2 TJ Rasošky, z.s.
Pro - 5, proti – 0, zdržel se – 2 Krystová, Slezáková.
Sml. č. 3 ZO Českého zahrádkářského svazu Rasošky
Pro - 5, proti – 0, zdržel se – 2 Krystová, Slezáková.
Sml. č. 4 Jaromír Tázler, Rasošky
Pro - 4, proti – 0, zdržel se – 3 Krystová, Slezáková, Fišar.
Sml. č. 5 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rasošky
Pro - 5, proti – 0, zdržel se – 2 Krystová, Slezáková.
Sml. č. 6 Martin Rund-malá kopaná
Pro - 4, proti – 0, zdržel se – 3 Krystová, Slezáková, Fišar.
4. Smlouva o dílo Stavební firma Stránský Černý, s.r.o., Dvůr Králové n. L.:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Smlouva OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 1 od firmy SURPMO, a.s. Praha:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Zadání výzvy k podání nabídek na udržovací práce na oplocení MŠ Rasošky.
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková.
8. Komise pro otevírání obálek a jejich náhradníci:
Bc. Jaromír Hejl – náhradník Ing. Pavel Pouznar
Oldřich Rezek – náhradník Miloš Exnar
Vladimír Fišar – náhradník Miroslav Slezák
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková.
9. Rozpočtové opatření č. 2:
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 3 Krystová, Slezáková, Fišar.
10. Smlouva o právu provést stavbu „Zahradní altán u Mateřské školy Rasošky“-Kulhánkovi:

Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
11. Rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky- Kč 31,- do fondu odměn a 3 073,17 Kč do rezervního
fondu:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
12. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Rasošky do výše 300 000 Kč:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
13. Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení územního plánu Rasošky v souladu s ustanoveními
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
14. Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Evu Slezákovou do funkce pověřeného zastupitele pro
spolupráci s úřadem územního plánování Městského úřadu Jaroměř při pořizování územně
plánovací dokumentace Rasošek včetně jejich změn.
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
15. Činnost pořizovatele územně plánovací dokumentace obce bude provádět Městský úřad
Jaroměř, jako úřad územního plánování ve svém správním obvodu, na základě žádosti,
kterou písemně podá obec Rasošky.
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.
Zastupitelstvo ukládá:
a) Nákup nahrávacího zařízení

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Denisa Součková
Vladimír Fišar

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

Zápis dne 14. 3. 2017 vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

