Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 33 ze dne 7. 11. 2017
Č. j.: OUR/159/2017
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:35 hod
Konec jednání: 19:25 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Vladimír Fišar, Denisa Součková
Ing. Martina Krystová,
Omluveni: Ing. Eva Slezáková, Ing. Pavel Pouznar
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 5- zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatelka: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Miloš Exnar, Denisa Součková
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Kupní smlouva VITALTECH
5. Pozemek pod čekárnou - informace
6. Pozemek pro technický dvůr - informace
7. Žádost o dotace - informace
8. Přechod pro chodce - informace
9. Rozpočet na rok 2018 - podklady
10. Rozpočtové opatření č. 8/17 – na vědomí
11. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 5 zastupitelů, Ing. Eva
Slezáková a Ing. Pavel Pouznar se omluvili, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přednesl návrh
programu jednání, ten byl schválen.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli zápisu Miloš Exnar a Denisa
Součková. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Starosta obce měl úkol, který je rozveden v bodu 5
zasedání.
4. Kupní smlouva VITALTECH. Starosta obce předložil kupní smlouvu od firmy Zemědělské
družstvo Všestary na koupi traktůrku Kubota B1820 s příslušenstvím za cenu 661.168 Kč
včetně DPH. Schváleno.
5. Pozemek pod čekárnou. Starosta obce tlumočil panu R. Holínskému návrh na odkup
pozemku pod autobusovou čekárnou. Pan Holínský odpověděl dopisem, ve kterém návrh
zamítl. Starosta obce se informoval u právníka, takováto situace se zpravidla řeší
dlouhodobým pronájmem, nebo pronájmem s dlouhou výpovědní lhůtou. Zastupitelé se
dohodli, že pozvou pana R. Holínského k osobnímu jednání na úterý 14.11.2017.
6. Pozemek pro technický dvůr. Starosta obce informoval o schůzce s majitelem vytipovaného
pozemku. S majitelem dohodl, že mu obec předloží cenovou nabídku za m2. Starosta obce
požádal zastupitelé, aby do příště sami zvážili, jaká cena by byla příhodná. Jedná se přibližně
o 3300 m2.
7. Žádost o dotaci – chodník. Starosta obce informoval, že krajský úřad vypsal dotace na
obnovu venkova. Jediný projekt připravený k realizaci včetně stavebního povolení, je chodí
ve Vsi. Kraj poskytuje dotaci ve výši 50 %, maximálně 400 tis. Kč. Žádost musí být podána
do 15. ledna 2018. Otázkou je, zda se do této investice má obec pustit. Další jednání bude
pokračovat v rámci projednávání rozpočtu na příští rok.
8. Přechod pro chodce. Starosta obce informoval přítomné, že Královéhradecký kraj vrátil
projektovou dokumentaci zpět na Městský úřad v Jaroměři, odbor výstavby k novému
projednání. Ten předpokládá, že opět budou námitky, z čehož usuzuje, že řízení kolem
přechodu pro chodce bude ještě na dlouhou dobu.
9. Rozpočet na rok 2018. Starosta obce předal zastupitelům návrh rozpočtu pro obec a pro
základní školu. Vyjmenoval některé investiční akce. Pracovní schůzka k rozpočtu je
stanovena na 14. 11. 2017 od 18 hodin.
10. Rozpočtové opatření č. 8/17. Starosta obce informoval zastupitele o schváleném
rozpočtovém opatření na příjem a vydání na říjnové volby do poslanecké sněmovny.
Zastupitelstvo bere rozpočtové opatření na vědomí.
11. Různé:
a) Starosta obce informoval, že ho oslovil starosta Jaroměře, který ho požádal o souhlas
s propojením chodníku Josefov - Josefovský hřbitov - Rasošský hřbitov. Pokud s tím budou
zastupitelé Rasošek souhlasit, musí se dotčené pozemky zakomponovat do nového digitálního
územního plánu. K tomuto tématu přečetl Miroslav Slezák vyjádření Ing. Evy Slezákové, ve
kterém mimo jiné uvádí, pokud bude v zastupitelstvu vůle, je potřeba urychleně podat žádost
o změnu územního plánu. Starosta obce k tomu dodal, že nejlepší řešení by bylo vybudovat
chodník souběžně s vozovkou, které jsou ve vlastnictví Kraje, a nebyl by potřeba odkup od
majitelů přilehlých pozemků. Starosta obce přednesl návrh usnesení: Souhlas s propojením
chodníků mezi Jaroměří, části Josefov a podél Rasošského hřbitova a chodníku k vojenskému
hřbitovu. Schváleno.

b) Ing. Eva Slezáková prostřednictvím pana Miroslava Slezáka informovala, jaký je stav
projednávání digitálního územní plánu. Brzy bude předložen ke schválení.
c) Starosta obce připomněl, že 18. 11. 17 je společné bruslení na zimním stadionu v Jaroměři,
připravuje se rozsvěcení vánočního stromu v Rasoškách na 3. 12.17. Mikuláš 5.12.17 vychází
na úterý, a proto příští zasedání zastupitelstva bude 12.12.17 od 18:30 hodin a pracovní
schůzka zastupitelů bude ve čtvrtek 7.12.17 od 18:00 hodin.
12. Diskuze:
a) Pan Miroslav Slezák informoval o přípravě projektové dokumentace na školní hřiště.
Prvotní návrh projektanta na rozpočet byl výrazně vyšší, ale ještě proběhne další jednání,
výsledná částka bude známa příští týden.
b) starosta obce informoval o zprávě od firmy ČEZ Distribuce, že projektovou dokumentaci
k přeložení sloupů ve školní ulici bude zhotovovat firma MATEX Hradec Králové. Pan
Vladimír Fišar k tomu řekl, že sloup u Hakových je v havarijním stavu a že by mohl ČEZ
něco slevit z ceny.
c) Starosta obce informoval, že projektová dokumentace k odvodnění chodníků v Lumerách je
hotová a nyní je na posouzení na životním prostředí.
Na závěr se starosta obce zeptal, zda ještě má někdo něco do diskuze, poděkoval přítomným
za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 33 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 7. 11. 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. Kupní smlouva ZD Všestary na nákup traktůrku za cenu 661.168 Kč
Pro - 5, proti – 0, zdržel se - 0.
4. Propojení chodníků mezi Jaroměří, část Josefov k vojenskému hřbitovu a podél
Rasošského hřbitova:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

1. Starostovi obce – pozvat pana R. Holínského k ústnímu jednání o odkupu pozemku
pod autobusovou čekárnou

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č.8/2017

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Miloš Exnar
Denisa Součková

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

Zápis dne 9. 11. 2017
vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

