Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 34 ze dne 12. 12. 2017
Č. j.: OUR/165/2017
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:35 hod
Konec jednání: 19:45 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Vladimír Fišar,
Ing. Martina Krystová,
Omluveni: Ing. Eva Slezáková, Denisa Součková
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 5- zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatelka: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar, Vladimír Fišar
3. Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dotaci s KHK
5. Pověření starosty závěrečným rozpočtovým opatřením
6. Schválení žádostí o dotace na rok 2018
7. Schválení dlouhodobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ
8. Rozpočet na rok 2018
9. Pověření starosty zajištěním nabídek PD – ulice za školou
10. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 5 zastupitelů, Ing. Eva
Slezáková a Denisa Součková se omluvily, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přednesl návrh
programu jednání, ten byl schválen.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli zápisu Ing. Pavel Pouznar a
Vladimír Fišar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Starosta obce měl úkol zprostředkovat schůzku
s panem Rostislavem Holínským, ta se uskutečnila před pracovní schůzkou k rozpočtu obce.
Jednání s panem R. Holínským dále pokračuje.

4. Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
12RRD03-0016. Starosta obce informoval, že práce na digitalizaci územního plánu se
vzhledem k tvorbě změny č. 4 územního plánu zdržely. Dodatek byl schválen.
5. Starosta obce požádal zastupitelstvo o pověření závěrečným rozpočtovým opatřením.
Schváleno.
6. Schválení žádostí o dotace na rok 2018. Starosta obce dal hlasovat o každé žádosti a částce.
Žádost Jaromíra Tázlera – motorismus byla na 15.000 Kč, návrh na hlasování byl 5.000 Kč a
to bylo schváleno. Žádost pana Martina Runda – malá kopaná byla na částku 5.000 Kč, návrh
na hlasování ve výši 5.000 Kč nebyl schválen. Novým návrhem byla schválena částka 3.000
Kč. Ostatním žádostem bylo vyhověno v požadované výši, tj. celkem 221.000 Kč. Viz
usnesení bod č. 5.
7. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Rasošky. Střednědobý výhled
rozpočtu školy je rozdělen na náklady, výnosy, potřebu od obce a příspěvek ze státního
rozpočtu. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Rasošky byl schválen.
8. Rozpočet na rok 2018.
Starosta obce přečetl návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rasošky. Celkové náklady činí 8,389.900 Kč,
výnosy 690.000 Kč, příspěvek ze státního rozpočtu 6,380.900 Kč. Příspěvek od obce
1,319.000 Kč. Starosta obce dal hlasovat. Neschváleno. Ing. Monika Zmítková se zeptala,
proč se rozpočet neschválil? Zhodnotila, že se vypracování rozpočtu s paní účetní velmi
věnovala, zhodnotila každou položku a že je přesvědčena, že prostor pro snížení
v předloženém rozpočtu není. Nákupy jsou čím dál dražší a také je ve škole více dětí. Po
dlouhé diskuzi starosta obce navrhl hlasování o příspěvku 1,219.000 Kč. Navržená částka
byla schválena. Ing. Monika Zmítková k tomu řekla, že by si měli zastupitelé uvědomit, že
šetří na svých rasošských dětech.
Schvalování rozpočtu obce Rasošky starosta obce zahájil zhodnocením, že příspěvky
(dotace) organizacím v obci byly schváleny spolu s žádostmi a jejich celková výše za
všechny spolky činí 221.000 Kč.
Po té následovalo schvalování poskytnutí jednotlivých darů organizacím, příspěvku na
provoz příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rasošky, hodnota balíčků pro jubilanty a hodnota
daru na vítání občánků Rasošek a na závěr celkové příjmy a celkové výdaje rozpočtu obce
pro rok 2018, které byly oproti zveřejnění ještě upraveny. Rozpočet byl schválen jako
schodkový, se závaznými ukazateli-paragrafy. Schodek rozpočtu bude hrazen z naspořených
prostředků z minulých let. Starosta obce uvedl, že důvodem rozdílu mezi schváleným
rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu na rok 2018, schváleným v roce 2016, je
navýšení očekávaných daňových příjmů, ve výdajích došlo k přesunu investic z roku 2017
na rok 2018 – chodníky Lumera za cca 4 milióny. Starosta obce pro přítomné hosty
vyjmenoval plánované investice pro rok 2018 jako je Nová ulice za školou, chodníky Ve
Vsi, chodníky v Lumerách, rýsuje se rekonstrukce budovy obecního úřadu.
9. Pověření starosty předložením nabídek na PD – ulice za školou. Starosta obce požádal
zastupitele o schválení pověření starosty předložením tří nabídek na vypracování projektové
dokumentace na Novou ulici za školou-vozovka.
10. Různé:
a) Ing. Monika Zmítková informovala, že obdržela dotaci na zabezpečení školy a to se bude
dělat nejpozději mezi vánocemi, kdy nejsou děti ve škole. Dále požádala o uvolnění
prostředků z investičního fondu na horolezeckou stěnu ve výši 30 661,- Kč. Schváleno.

b) Starosta obce informoval zastupitele o provedeném rozpočtovém opatření č. 9, ve kterém
byla v příjmech i ve výdajích průtoková dotace pro školu ve výši 103.000 Kč.
c) Starosta obce informoval o stavu projektu Sportoviště u školy. Došlo k úpravě rozpočtu
projektu a tím se nedosahuje minimálních nákladů pro získání dotace z ministerstva.
Proto starosta požádal zastupitelé o schválení podání žádosti o dotaci na Oranžové hřiště u
Nadace ČEZ na akci Sportoviště u Základní školy a mateřské školy Rasošky, okres Náchod.
Po krátké diskuzi bylo schváleno.
d) Starosta obce poděkoval SDH Rasošky za uspořádání rozsvěcení adventního stromu, TJ
Rasošky za uspořádání Mikulášské nadílky na hřišti, organizaci zahrádkářů v Rasoškách za
uskutečnění Vánoční výstavy na úřadě, ZŠ a MŠ Rasošky za přípravu vánoční besídky a
vystoupení školních dětí. Firmě BEAS, a.s. Lično za sponzorský dar.
e) pracovní schůzka zastupitelů se uskuteční 4. 1. 2018 a příští zasedání zastupitelstva je
naplánováno na 9. 1. 2018.
11. Diskuze:
a) Ing. Monika Zmítková pozvala přítomné na vánoční besídku s občerstvením 14. 12. 2017,
na které od 16:30 hodin vystoupí školní děti.
b) Ing. Monika Zmítková se vrátila k projednávání rozpočtu a požádala, aby v zápise bylo
uvedeno, že jí starosta obce slíbil, že se v říjnu 2018 k rozpočtu školy vrátí a po předloženém
plnění rozpočtu se rozhodne, zda chybějící peněžní prostředky obec dodatečně poskytne.
c) Ing. Monika Zmítková na zasedání poděkovala panu Miroslavu Slezákovi, že se věnuje
zajištění projektové dokumentace na Sportoviště u školy a všem záležitostem kolem toho.
Dále přednesla otázku, co nastane, když se na dotaci nedosáhne, zda bude zastupitelstvo
ochotno vybudování Sportoviště zainvestovat.
Na závěr se starosta obce zeptal, zda ještě má někdo něco do diskuze, poděkoval přítomným
za účast, popřál všem všechno nejlepší do nového roku a ukončil zasedání.

Usnesení č. 34 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 12. 12. 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. Dodatek č. 4 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č.
12RRD03-0016-prodloužení lhůty do 31. 12. 2020.
Pro - 5, proti – 0, zdržel se - 0.
4. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce závěrečným rozpočtovým opatřením.
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Žádosti o dotace z rozpočtu obce včetně výše dotace:
Myslivecké sdružený Paseky – 15.000 Kč

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0,

J. Tázler – motorismus-žádost – 5.000 Kč

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0,

Malá kopaná – 3.000 Kč

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0,

TJ Rasošky-fotbal – 150.000 Kč

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0,

SDH Rasošky – 48.000 Kč

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.

6. Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Rozpočet ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod s příspěvkem od obce 1,219.000 Kč:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
8. Rozpočet obce Rasošky:
Poskytnutí darů:
Hospic Č. Kostelec – 5.000 Kč

Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1 Fišar,

Dům Sv. Josefa, Žireč – 5.000 Kč

Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1 Fišar,

Měst. Knihovna, Jaroměř – 5.000 Kč

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0,

ZO včelařů, Jaroměř – 2.000 Kč

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0,

ZO Zahrádkářů Rasošky – 12.000 Kč

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.

Příspěvek:
ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod – 1,219.000 Kč

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0,

Hodnota balíčku pro jubilanty – 600 Kč

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0,

Hodnota daru k vítání občánků – 500 Kč

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.

Rozpočet obce pro rok 2018 jako schodkový, se závaznými ukazateli-paragrafy s
celkovými příjmy – 10,258.800 Kč

Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0,

celkovými výdaji – 15,551.000 Kč

Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová

9. Pověření starosty předložením nabídek na zhotovení PD – nová ulice za školou
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
10. ZŠ a MŠ Rasošky čerpání investičního fondu ve výši 30.661 Kč.
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
11. Podání žádosti o dotaci na Oranžové hřiště u Nadace ČEZ na akci Sportoviště u Základní
školy a mateřské školy Rasošky, okres Náchod.
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

1. Žádost: Martin Rund-malá kopaná o dotaci ve výši 5.000 Kč
Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 2 Krystová, Fišar.
2. Rozpočet ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod s příspěvkem od obce ve výši 1,319.000 Kč:
Pro – 2-Krystová, Exnar, proti – 0, zdržel se – 3 Rezek, Pouznar, Fišar
III.

Zastupitelstvo ukládá:

1. Starostovi obce – předložit 3 nabídky na PD Nová ulice za školou

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č.9/2017

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar
Vladimír Fišar

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

Zápis dne 19. 12. 2017
vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

