Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 29 ze dne 2. 5. 2017
Č. j.: OUR/75/2017
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:36 hod
Konec jednání: 20:42 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. Zapisovatelka: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar, Miloš Exnar
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Dohoda o spádovosti I. stupeň ZŠ Rasošky – Obec Vlkov
5. Schválení účetní závěrky obce 2016
6. Schválení závěrečného účtu obce 2016
7. Výběr dodavatele – asfaltový povrch U svazarmu
8. Chodník školní ulice – informace
9. Stížnost od paní Orsini - doplněno před zasedáním
10. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno všech 7 zastupitelů,
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Upozornil přítomné, že je zasedání nahráváno. Přednesl
návrh programu jednání. Schváleno.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli zápisu Ing. Pavel Pouznar a
Miloš Exnar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Starosta obce měl za úkol předat podepsanou
smlouvu oběma stranami projektantovi chodníků v Lumerách Stanislavu Stejskalovi.
Starosta obce informoval, že se tak stalo.
4. Dohoda o spádovosti I. stupně ZŠ Rasošky. Obec Vlkov předložila návrh dohody o
vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy. Dohoda schválena.
5. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016. Účetní výkazy – rozvaha, výkaz zisku a
ztrát, finanční výkaz, inventarizační zpráva a zpráva z provedeného přezkumu hospodaření
byly zveřejněny od 13. 4. 2017.
Na žádost přítomných starosta obce přečetl závěrečný výrok z přezkumu hospodaření,
provedeného Královéhradeckým krajem, kde je uvedeno, že chyby z dílčího přezkoumání
byly napraveny.
Starosta přednesl návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok
2016 v rozsahu finančních výkazů: Rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy.
Hospodářský výsledek v hodnotě 4,733.639,06 Kč se převede na rozvahový účet č. 432 s
názvem Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Schváleno bez výhrad. Po
schválení účetní závěrky byl vyhotoven a podepsán protokol o jejím schválení.
6. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2016. Vypracovaný závěrečný účet byl
zveřejněn spolu s účetní závěrkou od 13. 4. 2017. K závěrečnému účtu žádný dotaz nebyl,
proto starosta obce přednesl návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet
obce za rok 2016 bez výhrad. Schváleno.
7. Výběr dodavatele na zhotovení asfaltového povrchu v ulici U svazarmu. Starosta obce
předložil cenové nabídky od CE-ING, s.r.o. ze Zábrodí, Strabag a.s. z Hradce Králové a
Špelda s.r.o. z České Skalice. Nejlevnější je firma Strabag a.s. s nabídnutou cenou
318.556,25 Kč včetně DPH. Firma Strabag a.s. schválena.
8. Chodník Školní ulice. Starosta obce informoval, že lokalitu prošel s projektantem, na
příště už by mohl být návrh projektu. Při tom zjistil, že pozemek před Kulhánkovými
nepatří obci. Ing. Eva Slezáková upozornila, že ani před Binarovými pozemek nepatří obci
a že by bylo dobré majitelům předložit návrh na odkoupení pozemku. Toto je nutné
vyřešit, než se vyhotoví projekt. Starosta obce řekl, že s majiteli promluví, vysvětlí situaci
s chodníkem a pak zastupitelstvo rozhodne. Ing. Eva Slezáková upozornila, že pokud bude
obec dělat chodník na cizím pozemku, musí uzavřít smlouvu o právu provést stavbu. Pan
Vladimír Fišar navrhl přeložit další sloupy směrem k Binarovým, pak by vzniklo více
místa na parkovací stání. Starosta obce řekl, že do konce května bude vypracovaný návrh
chodníku a tímto návrhem se bude zastupitelstvo dále zabývat.
9. Stížnost paní Jany Orsini. Před začátkem zasedání zastupitelstva paní Jana Orsini
předložila stížnost na stále nevyřízenou žádost o úpravu projektu a žádala o její projednání
na zastupitelstvu. Pan starosta stížnost přečetl. Paní Jana Orsini k tomu přečetla časovou
historii jednání s úřadem a že si nepřeje parkovací stání u své nemovitosti. Starosta obce jí
odpověděl, že veškeré její připomínky byly řešeny následně na zastupitelstvech. Ing. Pavel
Pouznar navrhl zmenšit parkovací stání dle připomínky paní Jany Orsini, jinak paní Jana
Orsini zablokuje výstavbu chodníku. Pan Vladimír Fišar k tomu řekl, že parkovací stání

nedělá obec pro sebe, ale pro občany. Bc. Martina Krystová k tomu řekla, že bylo
vyhověno v ostatních případech, může se vyhovět i tady. Paní Jana Orsini ještě dodala, že
pokud podává písemné podněty, žádá, aby dostávala i písemné odpovědi. Starosta obce
uzavřel diskuzi s tím, že se u paní Jany Orsini zastaví a následně její požadavek předá
projektantovi. Dále starosta obce informoval, že si odbor životního prostředí v Jaroměři
vyžádal hydrologický průzkum v ulici v Lumerách ohledně vsakování dešťových vod.
10. Různé:
a) Starosta obce otevřel otázku projektu Rekonstrukce obecního úřadu. V loňském roce
došlo k odložení této otázky kvůli řešení s pobočkou pošty a nevyřešené otázky
s prodejnou potravin. Za rok se v těchto věcech nic nezměnilo, ale úřad je potřeba opravit.
Je potřeba rozhodnout jak se opraví, zda po částech nebo komplet, aby se mohl vybrat
projektant. Pan Vladimír Fišar se vyjádřil, že pro něho je priorita obchod. Ing. Pavel
Pouznar řekl, že zadání projektu nic nebrání. Paní Jana Orsini se zeptala na projekt
sportovní haly. Starosta obce jí odpověděl, že projekt je, stavební povolení je do roku
2019, ale že priorita zastupitelů je jiná, v současné době se s ní nepočítá. Paní Jana Orsini
se ptala, zda v poslední době někdo oslovil majitele obchodu s nabídkou odkoupení
nemovitosti. Starosta obce jí odpověděl, že jednání proběhlo v loňském roce a že majitel
ví, že obec má zájem. Vrátil se k otázce rekonstrukce úřadu a slíbil, že na příště
zastupitelům rozešle návrh zadání a pak zastupitelstvo rozhodne.
b) Starosta obce poděkoval TJ Rasošky za organizaci Čarodějnic a SDH Rasošky za čištění
Zezule a sběr železa v obci.
c) Starosta obce požádal kulturní výbor o pracovní schůzku 9. 5. 2017 od 18 hodin
k organizaci dětského dne, který bude 4. 6. 2017 a srazu rodáků 2. září.
d) Starosta obce informoval o pracovní schůzce zastupitelů 1. 6. 2017 a další zasedání
zastupitelstva bude 6. 6. 2017.
11 Diskuze:
a) Ing. Eva Slezáková poukázala na změnu zákona a že obec nemá vyhlášku o nočním
klidu. Starosta připraví návrh vyhlášky na příští zasedání.
b) Pan Miroslav Slezák upozornil, že o víkendu 8. 4. 17 tekla špinavá pitná voda. Starosta
odpověděl, že to vzniklo velkým odběrem vody při čištění Zezule a následně bylo
prováděno odkalování potrubí.
c) Pan Miroslav Slezák se zeptal na situaci s nákupem pozemku pro technický dvůr.
Starosta odpověděl, že jednání probíhá, čeká na návrh ceny od majitele. Ing. Eva
Slezáková upozornila, že bude potřeba znalecký posudek.
d) Pan Miroslav Slezák se zeptal, jak dopadl úkol kam s přebytkovými financemi. Ing.
Pavel Pouznar řekl, že toto bylo řešeno zatím jen v rámci finančního výboru, na příští
zasedání připraví informaci pro zastupitele.
e) Paní Jana Orsini znovu žádala o další kontejner na bioodpad. Starosta obce odpověděl,
že situaci mapuje a pokud bude potřeba, kontejner zajistí.
f) Bc. Martina Krystová požádala o zápis, jak došlo k poškození hasičské stříkačky.
Starosta obce jí odpověděl, že je přesvědčen, že kopii dostala.
Paní Marie Kučerová zajistí, aby protokol dostali všichni zastupitelé.
g) Paní Jana Orsini se zeptala, zda se vede kniha stížností. Paní Marie Kučerová jí
odpověděla, že se vede evidence v Podacím deníku a seznam žádostí o informace dle
zákona 106/1999 Sb.
Na závěr pan starosta řekl, že už se do diskuze nikdo nehlásí, poděkoval přítomným za
účast a zasedání ukončil.

Usnesení č. 29 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 2. 5. 2017
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 Pouznar, Exnar
3. Dohoda 2/2017 o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy I.
stupeň s obcí Vlkov:
Pro - 7, proti – 0, zdržel se - 0.
4. Účetní závěrku obce za rok 2016 a převod hospodářského výsledku:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0
5. Závěrečný účet obce a ZŠ a MŠ Rasošky za rok 2016 bez výhrad:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Dodavatele nov. asfalt. povrchu U svazarmu - STRABAG a.s. Hradec Králové:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.
II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.
Zastupitelstvo ukládá:
a) paní Marii Kučerové rozeslat zastupitelům protokol o škodě na PS 12
b) starosta obce zajistí návrh vyhlášky o nočním klidu
c) starosta obce zajistí zadání rekonstrukce obecního úřadu

IV.

Zastupitelstvo bete na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar
Miloš Exnar

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

Zápis dne 3. 5. 2017 vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

