Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 28 ze dne 4. 4. 2017
Č. j.: OUR/67/2017
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:36 hod
Konec jednání: 20:44 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
Ověřovatelkami zápisu byly zvoleny: Ing. Eva Slezáková, Bc. Martina Krystová
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Smlouva o výpůjčce – chodník Lumera
5. Výběr dodavatele – Plot před ZŠ a MŠ Rasošky
6. Pověření starosty k podpisu smlouvy
7. Jednací řád
8. Spádovost II. základní školy
9. Nový asfaltový povrch – U Svazarmu
10. Výběr vlajky a znaku obce
11. Rozpočtové opatření č. 3
12. Chodníky Lumera – informace
13. Směna pozemku Farnost – informace
14. Různé – diskuze

K programu:
Bc. Martina Krystová oznámila, že má námitku k zápisu z minulého zasedání a 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, ověřovatelkami zápisu Ing. Eva Slezáková a Bc.
Martina Krystová. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Starosta obce informoval, že pořízení nahrávacího
zařízení se zajišťuje, ještě není kompletní.
4. Smlouva o výpůjčce – chodník Lumera. Předloženou smlouvou č. 9/40/17/0050/Sj/N
přenechává Správa silnic Královéhradeckého kraje obci Rasošky do bezplatného dočasného
užívání část pozemkové parcely 2110/1 (silnice) z důvodu plánované výstavby navazujícího
chodníku podél MK. Smlouva schválena. Starosta obce dostal za úkol předat podepsanou smlouvu
oběma stranami do 15 dnů projektantovi chodníků v Lumerách Stanislavu Stejskalovi.
5. Výběr dodavatele – Plot před ZŠ a MŚ Rasošky. Starosta obce informoval, že dne 30. března
proběhlo výběrové řízení dodavatele akce „ Udržovací práce na oplocení MŠ Rasošky“. Přihlásily
se pouze dvě firmy – Stavební firma Stránský Černý, s.r.o. Dvůr Králové a Stavibet stavební
obchodní společnost, České Meziříčí. Vybrána byla Stavební firma Stránský Černý ze Dvora
Králové s cenou 1,148.347 Kč. Po krátké diskuzi k předloženému protokolu o otevírání obálek,
kdy se Bc. Martina Krystová dotazovala, proč máme v zápise o posouzení a hodnocení nabídek v
bodě 10 hodnotící kritérium: Ekonomická výhodnost nabídky pomlčka nejnižší nabídková cena.
Co bylo ve výzvě? Takto to není správně. Pan starosta řekl, že nejnižší nabídková cena. Paní Ing.
Slezáková dodala, že je rozdíl v tom, že ta ekonomická výhodnost v sobě zahrnuje více kritérií
nejen cenu, ale třeba náklady životního cyklu, náklady na odstranění atd. to je mnohem širší
pojem. Ve výzvě to takto nebylo. Stejně tak do té ekonomické výhodnosti můžete mít i platební
podmínky co když ta druhá firma má delší splatnost, to by pro nás mohlo být ekonomicky
výhodnější. Jednou byla daná nejnižší nabídková cena, tak to prosím opravte na nejnižší
nabídkovou cenu to za prvé a za druhé, když nám dáváte schválit protokol, který je předložen ve
wordu a není podepsaný osobami, které se zúčastnili výběrového řízení, tak to pro mne není
uzavřeno. Už jen z tohoto důvodu v bodě 10 nemůžu hlasovat. Ze stejného důvodu nehlasovala
ani Bc. Martina Krystová. Zpráva schválena.
6. Pověření starosty k podpisu smlouvy. Pan starosta požádal zastupitele o pověření podepsání
smlouvy o dílo se Stavební firmou Stránský Černý na Udržovací práce na oplocení MŠ Rasošky.
Smlouva bude doplněna o stavební dozor Miroslav Slezák a Oldřich Rezek. Upraven bude i bod
4.2 na vícepráce bude sepsán dodatek ke smlouvě. Schváleno.
7. Jednací řád. S přípravami nahrávání zasedání zastupitelstva se mění některé znění jednacího
řádu. Bod XIII. 1) začíná větou. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje průběžný
zvukový záznam a zjednodušený písemný zápis, který dosvědčuje pravdivý průběh jednání,
výsledek hlasování a obsah usnesení. Schváleno.

8. Spádovost II. stupně základní školy. Starosta obce předložil návrh dohody o vytvoření
společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnosti vykonává Základní škola
Jaroměř-Josefov, Vodárenská 370, okres Náchod se sídlem Vodárenská 370, Josefov, 551 02
Jaroměř na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020. Schváleno.
9. Nový asfaltový povrch U svazarmu. Na podzim roku 2015 obecní úřad obdržel žádost od
občanů žijících v této ulici o zhotovení asfaltového povrchu. Starosta obce obstará do příštího
zasedání tři nabídky od dodavatelů.
10. Výběr vlajky a znaku obce. Starosta obce spolu s Vladimírem Fišarem, Denisou Součkovou a
Ivetou Zachařovou navštívili firmu Velebný&FAM, aby vybrali, které výrobky si obec objedná.
Zastupitelům předložili návrh objednávky. Po diskuzi o druhu a počtu kusů došlo na hlasování.
Obec objedná vyšívanou vlajku, nástěnný znak s příslušenstvím, smaltovaný ovál, vlaječky,
stojánky, tištěné vlajky (podrobně je rozepsáno v usnesení). Schváleno.
11. Chodníky Lumera. Starosta obce informoval, že projektant předložil návrh projektové
dokumentace Dopravnímu inspektorátu v Náchodě a ten z návrhu vyškrtal některá parkovací stání.
Z původního návrhu zůstane přibližně 30 parkovacích míst.
12. Směna pozemku Farnost. Starosta obce informoval o návštěvě z Biskupství královéhradeckého
k výměně pozemků kolem fotbalového hřiště. Biskupství ohodnotilo označené pozemky na 160
Kč za m2 a navrhují směnu za ornou půdu nebo lesy s případným finančním vyrovnáním
v poměrech k hodnotám jednotlivých pozemků anebo finanční vyrovnání – cena odhadem
2,052.960,-- Kč. Starosta obce navrhl odepsat, že obec přistoupí na směnu metr za metr půdy. Bc.
Martina Krystová k tomu řekla, že pro obec není dobré zbavovat se orné půdy. Ing. Pavel Pouznar
řekl, že obec potřebuje přístup k vodárně, pozemek využije. Pan Vítězslav Holínský omluvil pana
Jana Rezka, že se nemohl dostavit, a řekl, že TJ Rasošky by chtěla směnu alespoň za pozemky
hrací plochy, ne tréninkového hřiště. Takto nemohou žádat o dotace, neboť nevlastní celé hřiště.
Ing. Pavel Pouznar to okomentoval, že je to prvotní nabídka od Biskupství a nyní se čeká nabídka
od obce. Pan Miroslav Slezák se dotázal, zda obec potřebuje tolik pozemků? Pan Vítězslav
Holínský zopakoval, že by potřebovali získat pozemek aspoň pod fotbalovým hřištěm. Z diskuze
vyplynul návrh, odepsat, že obec přistoupí na výměnu metr za metr.
13. Různé:
a) Starosta obce informoval, že se manželé Beránkovi odvolali proti územnímu
rozhodnutí přechodu pro chodce. Sám odhaduje, že se řízení bude řešit ještě dlouhou dobu, proto
obec v letošním roce zajistí nový nástřik psychologické brzy a bude hledat schůdnější řešení.
b) Starosta obce informoval, že když se opravuje plot u MŠ Rasošky, bude vhodné dodělat celou
školní ulici tj. chodníky. K tomu bude nutné přeložit dva sloupy s el. vedením. Předložil
zastupitelům tři cenové nabídky dodavatelských firem PRODIS Hradec Králové, Stanislav
Stejskal Hradec Králové a Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice. Nejnižší cenu nabídl Stanislav Stejskal
Kč 76.835 Kč. Schváleno. Pan Vítězslav Holínský se zeptal, zda v tom je zakomponovaný
chodník napříč parčíkem? Starosta obce odpověděl, že tam zatím ne, to se bude řešit v rámci
parčíku.
c) Rozpočtové opatření č. 3. Jednání o rozpočtovém opatření se posulo kvůli výše projednávaným
bodům. Do rozpočtového opatření je zahrnuto vydání na udržovací práce na oplocení MŠ
Rasošky, objednávka vlajky, znaku a propagačním předmětů se znakem obce a zhotovení
projektové dokumentace chodníků ve školní ulici. Schváleno.

d) Starosta obce informoval o sběru nebezpečného odpadu – dozor bude provádět Miloš Exnar, o
sběru železa a přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad dne 8. dubna.
e)Ing Eva Slezáková požádala zastupitelé o pracovní schůzku k novému územnímu plánu, jaké
požadavky bude mít sama obec. Navrhla termín 6. 4. nebo 11. 4. Zastupitelé se dohodli na dni 11.
4. od 19 hodin na obecním úřadě.
f) Námitka Bc. Martiny Krystové k zápisu z minulého zasedání. Přečetla bod 12 Diskuze, písmeno
b)„Pan Miroslav Slezák se vyjádřil k zápisu zasedání o projednávání nájemní smlouvy Sport
klubu. Správný postup by byl, kdyby nájemce požádal o odpuštění penále.“ a požádala o doplnění,
neboť pan Miroslav Slezák sdělil: ,,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 by jste měli ty
peníze vybírat, měli byste je shromažďovat. Jinak je třeba možnost, že na základě žádosti mu
můžete to penále odpustit." Odpověď starosty: ,,Já to beru tak nějak lidově."
Zastupitelé berou námitku na vědomí, zápis z minulého zasedání se takto opraví.
14. Diskuze:
a) Paní Jana Orsini se zeptala na projekt Lumera? Zda je možné nahlédnout do poslední verze
projektu? Starosta obce jí nabídl, že jí projekt bude poslán e-mailem.
b) Paní Jana Orsini se zeptala, zda bude navýšen počet nádob na BIO odpad? Bylo řečeno, že
v loňském roce je to na zkoušku a že pořízené kontejnery prostě nestačí. Pan starosta řekl, že
ideálním řešením by bylo najít místo na velký kontejner, ale takovou možnost obec nemá.
V diskuzi se jednalo o možnostech a výběru pozemku pro technický dvůr. Starosta obce jí
odpověděl, že pokut to bude nutné, kontejner se objedná.
c) Paní Jana Orsini se zeptala na vitríny na místním hřbitově. Chybí tam informace občanům,
hřbitovní řád.
d) Bc. Martina Krystová se zeptala, zda se bude letos obec přihlašovat do soutěže Vesnice roku?
Starosta obce jí odpověděl, že obec ukázala maximum a že neví, co nového by komisi nabídl. Jsou
rozpracované akce jako škola, školní ulice a Lumera. Do diskuze se zapojila Denisa Součková a
Vladimír Fišar. Starosta obce řekl, že jsme ukázali maximu, spolky obce se toho zhostili dobře.
Denisa Součková navrhla přihlásit se zase za rok.
Poté se do diskuze již nikdo nepřihlásil, tak starosta poděkoval přítomným za účast na jednání,
popřál jim hezký večer a ukončil zasedání.

Usnesení č. 28 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 4. 4. 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 Slezáková
3. Smlouva č. 9/40/17/0050/Sj/N o výpůjčce pozemku č. 2110/1-Správa silnic Hradec Králové:
Pro - 7, proti – 0, zdržel se - 0.
4. Dodavatele „Udržovací práce na oplocení MŠ Rasošky“ - Stavební firma Stránský Černý,
s.r.o., Dvůr Králové n. L.:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Krystová, Slezáková (nesouhlasí se zněním bodu
10 v zápisu o výběrovém řízení, viz bod 5 zápisu)
5. Určení stavebního dozoru „Udržovací práce na oplocení MŠ Rasošky“ pan Miroslav Slezák,
Oldřich Rezek:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Pověření starosty k podpisu smlouvy o dílo s „Stavební firma Stránský Černý, s.r.o., Dvůr
Králové „:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Jednací řád obce:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
8. Dohoda 1/2017 o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy – Město
Jaroměř.
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Objednávka vlajky, znaku a propagačních předmětů se znakem obce:
Vlajka slavnostní plně vyšívaná - 1 ks:

Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková

Nástěnný znak vyšívaný s dozdob.-1 ks: Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Slezáková, Krystová
Žerď s dřevěnou cibulkou – soustružená - 1 ks: Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková
Stojan pro 2 žerdě - 1 ks:

Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková

Tyč dřevěná, prům. 28 mm, 2 m - 6 ks:

Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková

Celosmaltovaný ovál - 2 ks:

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Slezáková, Krystová

Vlaječka stolní tištěná - 50 ks:

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Slezáková, Krystová

Stojánek ke stolní vlaječce - 10 ks:

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Slezáková, Krystová

Celosmaltovaný ovál Hasičská zbrojnice-1:Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Slezáková,Krystová
Vlajka tištěná obecní - 6 ks:

Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková

Bryndák s výšivkou - 20 ks:

Pro – 0, proti – 0, zdržel se – 7 všichni

10. Výběr projektanta na PD chodníky ve školní ulici – Stanislav Stejskal, Hradec Králové:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
11. Rozpočtové opatření č. 3:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.
Zastupitelstvo ukládá:
a) starostovi obce předat do 15 dnů oběma stranami podepsanou smlouvu o výpůjčce
projektantovi Stanislavu Stejskalovi
IV.
Zastupitelstvo bete na vědomí:
a) námitku Bc. Martiny Krystové k zápisu č. 27 ze zasedání zastupitelstva

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

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

Zápis dne 13. 4. 2017 vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

