Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 32 ze dne 3. 10. 2017
Č. j.: OUR/140/2017
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:35 hod
Konec jednání: 20:45 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Miloš Exnar,
Ing. Martina Krystová, Vladimír Fišar, Denisa Součková-přišla později
Omluveni: Ing. Eva Slezáková
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 5- zastupitelstvo je usnášeníschopné
od 18:50 h – 6 zastupitelů
2. Zapisovatelka: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Ing. Martina Krystová, Vladimír Fišar
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Výběr dodavatele – traktůrek zimní údržby
5. ZŠ a MŠ Rasošky – čerpání investičního fondu
6. Zprávy finančního a kontrolního výboru
7. Rozpočtové opatření
8. Pozemek pod autobusovou čekárnou
9. Námitka Ing. Martiny Krystové
10. Námitka občanky
11. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 5 zastupitelů, Ing. Eva
Slezáková se omluvila a Denisa Součková dorazí později. Zastupitelstvo je usnášeníschopné..
Ing. Martina Krystová požádala o doplnění programu o námitku k zápisu z min. zasedání a o
námitku od občanky. Starosta obce přednesl návrh programu jednání. Program byl schválen.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli zápisu Ing. Martina Krystová a
Vladimír Fišar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Starosta obce měl za úkol zajistit cenové nabídky
na nákup traktůrku, to je v bodě jednání a zajistit schůzku s projektantem rekonstrukce
obecního úřadu. Schůzka se uskutečnila 21. 9. 2017 a zúčastnil se jí Ing. Pavel Pouznar,
Miroslav Slezák a starosta obce. S projektantem prošli budovu a domlouvali se o jednotlivých
bodech zadání. Ing. Martina Krystová požádala, aby příště starosta obce navrhl alespoň tři
termíny, abychom se poté na konkrétním termínu domluvili, aby se mohla jednání také
zúčastnit.
4. Výběr dodavatele. Starosta obce oslovil tři firmy na dodání cenové nabídky na traktůrek na
zimní údržbu a to ve dvou variantách – základní a s hydraulikou.
Firma VITALTECH Rozběřice předložila cenovou nabídku za 636.363 Kč s DPH, firma
ŽIVA Klášterec nad Ohří za Kč 648.560 Kč vč. DPH a firma ZETEPA Boharyně za 655.820
Kč. Ing. Pavel Pouznar doporučil nákup traktůrku s hydraulickým natáčením kartáče. Bude to
o něco dražší, ale usnadní to práci. Na zasedání přišla paní Denisa Součková. Zastupitelé
schválili nákup traktůrku včetně hydraulického natáčení kartáče od firmy VITALTECH
Rozběřice za cenu 661.168 Kč.
5. ZŠ a MŠ Rasošky požádala o schválení čerpání investičního fondu na zabezpečení školy ve
výši 116.000 Kč. Zastupitelstvem bylo schváleno.
6. Zprávy finančního a kontrolního výboru. Ing. Pavel Pouznar přečetl zprávu z kontroly u
JSDH. Vše bylo v pořádku, jen v bodě 3 o kontrole čerpání rozpočtu bylo zjištěno, že dle
zřizovací listiny měli být zastupitelé o škodě na čerpadle PS 12 informováni písemně. Ústně
byli informováni Vladimírem Fišarem na zasedání 6. 9. 2016. Ing. Martina Krystová
reagovala na informaci Ing. Pavla Pouznara a dotazovala se, kdo rozhodl o opravě, neboť
v textu zprávy z kontroly finančního výboru uvedl, že bylo rozhodnuto o její opravě. Oprava
PS 12 se zastupitelstvem neschvalovala, není o tom záznam. Ing. Pavel Pouznar s panem
Miroslavem Slezákem jí vysvětlili, že toto nebylo předmětem finanční kontroly. Pan Vladimír
Fišar k tomu dodal, že zastupitelstvo bylo informováno o změně náplně čerpání již
schválených rozpočtovaných prostředků pro JSDH. Nikdo proti tomu v té době nevznesl
námitku. Zpráva č. 2 finančního výboru z kontroly na ZŠ a MŠ Rasošky, zaměřená na
čerpání rozpočtu za 1. pololetí a čerpání prostředků z poskytnuté dotace KÚ KHK projektu
„Trpasličí zahrada“, skonto pokladny a kontrolu nápravných opatření. Ve všech bodech
závady nebyly zjištěny. Paní Denisa Součková přečetla zprávu kontrolního výboru z kontroly
na obecním úřadě ze dne 9. 6. 17. Kontrolovány byly zápisy ze zasedání zastupitelstva,
podpisy na prezenční listině a kontrola usnesení. Kontrolní výbor nezjistil žádné nedostatky.
Ing. Martina Krystová požádala o kopie zápisů, budou jí poskytnuty.
7. Rozpočtové opatření. Starosta obce informoval zastupitele o provedeném rozpočtovém
opatření č. 6/2017 na příjem ve výši 76 000 Kč za děti v MŠ z Vlkova. Zastupitelstvo vzalo
na vědomí. Na zasedání bylo vytvořeno rozpočtové opatření č. 7/2017 na výdej ve výši
65.000 Kč na dofinancování nákupu traktůrku. Rozpočtové opatření č. 7/2017 bylo
schváleno.
8. Pozemek pod autobusovou čekárnou. Pan R. Holínský požádal obec o řešení pozemku pod
autobusovou čekárnou v jeho vlastnictví. Navrhl obci uzavřít dlouhodobou nájemní smlouvu.
Vlastní návrh nedal, má to udělat obec. Starosta obce mu navrhoval odkup pozemku, ale to p.
R. Holínský odmítl. Z diskuze vyplynul názor navrhnout odkup pozemku pod čekárnou a

chodníkem chodníku, celkem je to 72 m2, za cenu 600 Kč za m2. Starosta obce navrhl
hlasování o cenové nabídce pro pana R. Holínského na odkup pozemku za cenu 600 Kč za
m2. Schváleno.
9. Ing. Martina Krystová vznesla námitku k zápisu č. 31 z minulého zasedání. Požádala o
doplnění bodu č. 11, kde považuje za důležité doplnit, že po provedení skrývky a návozu
recyklátu dojde k zaválcování. Dále požádala, aby v zápise bylo uvedeno, že obec požádala o
prodloužení stavebního povolení na inženýrské sítě v ulici za školou. Dále k bodu č. 13, kdy
se řešila dohoda č.1/2017 o školském obvodu pro obec Nový Ples, že měla být informace, že
v bodě 4, byla místo obce Nový Ples uvedena obec Vlkov, která se zavazuje dle smlouvy k
poplatku. Ing. Martina Krystová žádala, aby došlo k opravě včetně jejího vyjádření. Dále
uvedla, že neví v čem je problém a proč tato informace není uvedena, neboť takto se neví, co
byla ta nutná oprava. Ing. Pouznar se vyjádřil, že když byl podepisovat zápis, tak již byla na
obci zpět, z Nového Plesu, smlouva se správným textem. Ing. Martina Krystová na to
odpověděla, že když se podepisuje zápis, tak se podepisuje přesný průběh toho, jak to bylo v
ten den, kdy bylo zastupitelstvo, ne potom, co se udělalo po zasedání zastupitelstva. Z diskuze
vyplynulo, že už při jednání o nahrávání zasedání se rozhodlo, že se budou psát stručné
zápisy. Starosta obce dal o námitce hlasovat. Hlasováním námitka nebyla schválena. Ing.
Martina Krystová řekla, že na opravě zápisu z 12. 9. 2017 trvá.
10. Námitka od občanky. Paní Jana Orsini se dotazovala, proč není zvukový záznam zasedání
na webových stránkách obce. Starosta obce jí odpověděl, že bude k poslechu o úředních
hodinách na obecním úřadě. Dále žádá, aby v zápise z minulého zasedání bylo uvedeno, že
důrazně a opakovaně žádá, aby obecní úřad písemně odpověděl všem občanům, kteří se
písemnou formou vyjádřili k projektové dokumentaci chodníků a parkovacích stání
v Lumerách. Starosta obce jí odpověděl, že písemně odpovídat nebude. Připomínky občanů
byly zakomponovány do projektu chodníků a parkovacích stání v Lumerách. Na závěr
diskuze starosta obce navrhl jako odpověď na námitku hlasovat o tom, že se nebude písemně
odpovídat jednotlivým občanům, žádosti sloužily jako podklad pro další jednání
s projektantem. Schváleno. Dále starosta obce informoval, že je vypracován hydrogeologický
průzkum, na jehož základě se vypracovává projekt na odvodnění chodníků a parkovacích
stání v Lumerách. Projektant přislíbil, že projekt bude vypracován do konce října.
11. Různé:
a) Ing. Martina Krystová se zeptala na zápis o výběru dodavatele na sejmutí ornice, že není u
nabídky Václava Rejchrta uvedeno, zda je cena s DPH nebo bez. Starosta obce jí odpověděl,
že to v nabídce nebylo uvedeno, ale i po zohlednění DPH, byla nabídka ZOD Rasošky
nejnižší.

12. Diskuze:
a) Paní Jana Orsini oznámila, že od 5. 10. 2017 začíná cvičení žen a to v úterý a ve čtvrtek od
18:30 hod do 19:30 hod a požádala, aby to bylo vyhlášeno obecním rozhlasem.
b) Pan Vladimír Fišar informoval o připravovaném bruslení na 18. listopadu od 10:00 do
12:00 hodin na stadionu v Jaroměři. Paní Marie Kučerová o tom bude informovat obec Vlkov.
c) Ing. Martina Krystová upozornila na nezákonný postup orgánů obce, který je dán datem
konání zastupitelstva před prázdninami a po prázdninách. Zastupitelstvo se konalo 12. 9. a to
bylo špatně. Starosta obce jí odpověděl, že si toho je vědom, ale že s organizováním slavnosti
Srazu rodáků a žehnání praporu byla spousta práce a proto pracovní schůzku a zasedání
zastupitelstva posunul o jeden týden.

d) Ing. Martina Krystová zhodnotila, že obec v červnu obdržela žádost od občanů a že tato
žádost měla být do 60 dnů projednána. Starosta obce jí odpověděl, že žádost zařadil do
programu nejbližšího zasedání, které proběhlo v září.
e) Paní Jana Orsini požádala, aby informace o projektu chodníků v Lumerách byla v zápise,
aby si ji lidé mohli přečíst.
f) Paní Jana Orsini se zeptala, kolik telefonních čísel obecní úřad má, zda jsou telefony
využívány pouze pro pracovní účely a že chce k nahlédnutí výpisy hovorů. Starosta obce jí
odpověděl, že obec má tři telefonní čísla mobilní a jednu pevnou linku a informoval jí o
smluvních měsíčních tarifech.
Na závěr starosta obce, zda je ještě něco do diskuze, poděkoval přítomným a ukončil
zasedání.

Usnesení č. 32 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 3. 10. 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. Dodavatele firmu VITALTECH Rozběřice na nákup traktůrku za cenu 661.168 Kč
Pro - 6, proti – 0, zdržel se - 0.
4. ZŠ a MŠ Rasošky – čerpání investičního fondu ve výši 116.000 Kč:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Rozpočtové opatření č. 7/2017 s celkovým výdajem 65.000 Kč:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Cenová nabídka 600 Kč/m2 na odkup pozemku pod autobusovou čekárnou:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.
7. Usnesení o tom, že se písemně odpovídat na podklady od občanů nebude:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

1. Námitka Ing. Martiny Krystové k zápisu z min. zasedání-oprava textu:
Pro – 0, proti – 0, zdržel se – 5 Rezek, Exnar, Pouznar, Fišar, Součková
Ing. Martina Krystová nehlasovala
III.
Zastupitelstvo ukládá:
1. Starostovi obce – jednání o odkupu pozemku pod autobusovou čekárnou

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č.6/2017 na příjem 76.000 Kč

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Ing. Martina Krystová
Vladimír Fišar

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

Zápis dne 12. 10. 2017
vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

