Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 31 ze dne 12. 9. 2017
Č. j.: OUR/126/2017
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:36 hod
Konec jednání: 21:04 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Miloš Exnar,
Ing. Martina Krystová, Denisa Součková, Vladimír Fišar
Omluveni: Ing. Eva Slezáková
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 - 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. Smlouva o právu provést stavbu – školní ulice
5. Smlouva ČEZ o věcném břemeni-služebnosti – Zachař
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě Stavební firma Stránský Černý – ZŠ a MŠ
7. Výběr projektanta rekonstrukce obecního úřadu
8. Výběr dodavatele – ulice za školou – sejmutí ornice
9. ČEZ – dotace hřiště škola
10. Žádost o zřízení pošty partner
11. Žádost o opravu cesty za školou
12. Traktůrek zimní údržba – informace
13. Dohoda č. 1/2017 o školském obvodu – Nový Ples
14. OZV č. 2/2017 o školním obvodu
15. Jmenování velitele JSDH
16. Smlouva ČEZ – školní ulice
17. Rozpočtové opatření č. 5/2017
18. Různé - diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek po prázdninovém volnu uvítal přítomné, zhodnotil, že je
přítomno 6 zastupitelů, Ing. Eva Slezáková se omluvila. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
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 přečetl úkoly z minulého zasedání
s tím, že jsou zahrnuty do bodů tohoto zasedání.
4. Smlouva o právu provést stavbu ve školní ulici v souvislosti se záměrem vybudování
chodníku podél komunikace na parc. č. 2091/1. Předložené smlouvy s majiteli sousedních
pozemku tj. Kulhánkovými, Binarovými a paní Štěpánkovou byly schváleny.
5. Smlouva s firmou ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IV-122015082/1 Rasošky knn připojení 1592-9 Zachař garáže - schválena.
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě s firmou Stavební firma Stránský Černý, s.r.o. na akci
Udržovací práce na oplocení MŠ Rasošky o rozšíření prací oproti původní smlouvě byl
schválen.
7. Výběr projektanta rekonstrukce obecního úřadu. Starosta obce oslovil 4 projektanty o
předložení cenové nabídky na projekt. Pan Radek Jezbera, Dis se omluvil, že se
z kapacitních důvodů této akce nezúčastní. DEKTPROJEKT s.r.o. Hradec Králové nabídl
cenu 82.885 Kč s DPH, Ing. Stanislav Čermák, Jaroměř nabídl cenu 137.000 Kč bez DPH
a PIS-PROJEKTSERVIS, spol. s r.o. Jaroměř nabídl cenu 168.190 Kč s DPH.
Vybraná firma DEKTPROJEKT, s.r.o. Hradec Králové s cenou 82.885 Kč s DPH byla
schválena.
8. Výběr dodavatele – sejmutí ornice - ulice za školou. Starosta obce oslovil 4 místní
firmy. Ing. Vladimír Rejchrt, Dolní Ples se omluvil, ZOD Rasošky předložilo nabídku za
42.000 Kč bez DPH, Těžká mechanizace, Václav Rejchrt, Rasošky nabídl cenu 58.900 Kč,
AM Construkt, s.r.o. - Tomáš Binar za cenu 93.123 Kč bez DPH. Vybraná firma ZOD
Rasošky s částkou 42.000 Kč bez DPH byla schválena.
9. ČEZ – dotace hřiště škola. Pan starosta zrekapituloval stavební práce u ZŠ a MŠ a předal
slovo panu Miroslavu Slezákovi. Ten zastupitelé informoval o potřebě upravit prostor
z levé strany školy, nejlepší by bylo vybudovat hřiště s umělým povrchem. Stanovil cenu
velmi hrubým odhadem na 230 tis. Kč. Na tuto akci je možné ucházet se o dotaci od firmy
ČEZ, která požaduje předložení rozpočtu od projektanta. V druhé etapě je potřeba opravit
plot k Binarovým, který je v havarijním stavu a ve třetí etapě obnovit zeleň. Dotace od
ČEZu je nenároková, záleží, zda tento projekt vybere či nikoli. Zastupitelstvo schválilo
zadání vypracování projektu na všechny tři etapy.
Ředitelka školy Ing. Monika Zmítková informovala, že škola získala dotaci na školního
asistenta a chůvu. Také informovala o získání dotace na zabezpečení školy ve výši 103 tis.
Kč s tím, že je to se spoluúčastí ve výši 12 tis. Kč a požádala o tuto částku navýšit rozpočet

školy. Jedná se o komplexní zabezpečení budovy školy. Dále požádala o navýšení rozpočtu
na odpracované hodiny pracovníků na dohody. Při stavebních činnostech a provozu školy
vznikly více práce, které, kdyby se zadaly firmám, by byly podstatně dražší než řešení
svépomocí. Finanční požadavky ve výši Kč 21.000 Kč byly zahrnuty do rozpočtového
opatření.
10. Žádost o zřízení pošty partner. Česká pošta sama zveřejnila nabídku provozování pošty
v Rasoškách. Obec obdržela nabídku provozování pošty partner s prodejnou drogerie od
pana Martina Horníka. Zastupitelé v diskuzi zhodnotili možnosti i důsledky. Při hlasování
byla nabídka pana Horníka zamítnuta.
11. Žádost o opravu cesty za školou. Starosta obce informoval o tom, že cesta je zatím
upravena recyklátem. V investičním záměru obce je v této lokalitě vybudování
inženýrských sítí – kanalizace a voda. Následně bude možno vybudovat komunikaci.
12. Traktůrek – zimní údržba. Starosta obce informoval o zvažování koupě nového
traktůrku pro zimní údržbu. Zvažovala se varianta nákupu staršího traktůrku, ale protože
cenový rozdíl mezi starším a novým není velký, navrhl koupit nový traktůrek s plnou
zárukou. Na příští zastupitelstvo předloží cenové nabídky na jeho pořízení.
13. Dohoda č. 1/2017 o školském obvodu. Obec Nový Ples předložila dohodu o zřízení
společného školského obvodu pro mateřskou školku se stejnými podmínkami jako má obec
Vlkov. Po nutné opravě chyby textu ze strany překladatele bylo schváleno.
14. OZV č. 2/2017. V souvislosti s podepsaným dohodami o společném školském obvodu
je obec povinna vydat obecně závaznou vyhlášku. Schváleno.
15. Jmenování velitele JSDH. Ve vedení JSDH došlo ke změnám, proto je nutné jmenovat
nového velitele. Navržen byl Ondřej Rezek. Schváleno.
16. Smlouva ČEZ – školní ulice. Spolu se záměrem vybudovat chodník a parkovací stání
ve školní ulici je potřeba přemístit tři sloupy el. vedení. Firma ČEZ Distribuce, a.s. zaslala
návrh smlouvy, ve které předběžně odhadla náklady na 372 tis. bez DPH. Smlouva byla
schválena.
17. Rozpočtové opatření č.5/17. Do návrhu rozpočtového opatření byly zahrnuty
požadavky vzniklé přímo na zasedání. Celkové výdaje rozpočtu se navýší o 1,304 tis. Kč.
Schváleno.
18. Různé:
a) Starosta obce informoval o jednání s majiteli pozemku pro technický dvůr. Ti si cení
pozemku jako stavebního pozemku s cenou přibližně 500 Kč za m2. Po diskuzi
s přítomnými se starosta poptá po ceně obvyklé a zkusí ještě jednat o snížení požadavku.
b) Starosta obce poděkoval organizátorům a organizacím, hlavně kulturnímu výboru za
jejich práci při srazu rodáků, žehnání vlajky i hasičských závodech. Dobrý ohlas mělo
vystoupení Opočenky. Ing. Martina Krystová se dotazovala, proč se místním rozhlasem
nehlásila akce na fotbalovém hřišti. Starosta obce jí odpověděl, že o to TJ Rasošky
nežádalo.
c) starosta obce také poděkoval panu Miroslavu Slezákovi za dozor při stavebních pracích
jak u obecního úřadu, tak i ve škole.
d) Pracovní schůzka zastupitelů bude 26. 9. 2017 a zastupitelstvo 3. 10. 2017.
11 Diskuze:

a) Ing. Martina Krystová ze zeptala pana Miloše Exnara, zda splnil požadavky MěÚ
Jaroměř, jak je uvedeno v zápise zastupitelstva z 6. června 2017. Pan Miloš Exnar jí
odpověděl, že se jednalo o doplnění některých chybějících podpisů na žádostech o změnu
územního plánu a to je splněno.
b) Paní Jana Orsini se zeptala na stav projektové dokumentace chodníku v Lumerách. Na
červnovém zastupitelstvu jí bylo slíbeno, že dokumentace bude na webových stránkách.
Starosta obce jí odpověděl, že se takto nemohlo stát, vypracování projektové dokumentace
se zpozdilo z důvodu požadavku životního prostředí o vypracování hydrogeologického
průzkumu a toto musí vypracovat jiný projektant. Rozvinula se dlouhá a velmi živá
diskuze o důvodech, proč ještě projektová dokumentace není.
Na závěr starosta obce prohlásil, že diskuze je zřejmě vyčerpaná. Po dotazu, zda je ještě
něco do diskuze, poděkoval přítomným a ukončil zasedání.

Usnesení č. 31 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 12. 9. 2017
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 2 Pouznar, Exnar
3. Smlouva o právu provést stavbu – Kulhánkovi čp. 155, Rasošky,
Smlouva o právu provést stavbu – Ing. Miloslava Štěpánková, Hradec Králové
Smlouva o právu provést stavbu – Petr Binar, čp. 168, Rasošky:
Pro - 6, proti – 0, zdržel se - 0.
4. Smlouva ČEZ Distribuce a.s. o věcném břemeni-služebnosti č. IV-12-2015082/1:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě Stavební firma Stránský Černý – udržovací práce na oplocení
MŠ Rasošky:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Zhotovitel projekt. dokumentace fi DEKTPROJEKT s.r.o., Hradec Králové rekonstrukce obecního úřadu:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.
7. Firma ZOD Rasošky – sejmutí ornice:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
8. Zadat zhotovení PD – hřiště s um. povrchem u ZŠ a MŠ Rasošky:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Dohoda č. 1/2017 obec Nový Ples-společný školský obvod pro MŠ:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
10. OZV č. 2/2017 o vytvoření společného školského obvodu:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
11. Jmenování velitele JSDH – Ondřej Rezek:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
12. Smlouva ČEZ Distribuce a.s. č. Z_S14_12_8120061260-přeložka sloupů:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.
13. Rozpočtové opatření č. 5/2017:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

1. Nabídka Martina Horníka – provozování pošty Partner:
Pro – 0, proti – 4, zdržel se – 2 Fišar, Krystová.

III.

Zastupitelstvo ukládá:

a) Starostovi obce předložit cenové nabídky na zakoupení traktůrku
b) Starostovi obce zajistit schůzku s projektantem rekonstrukce OÚ

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

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

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

Zápis dne 13. 9. 2017
vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

