Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 35 ze dne 9. 1. 2018
Č. j.: OUR/4/2018
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:35 hod
Konec jednání: 19:15 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková,
Omluveni: Ing. Eva Slezáková, Vladimír Fišar, Ing. Martina Krystová

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 4- zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatelka: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Miloš Exnar, Denisa Součková
3. Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Schválení žádosti o dotaci na KHK – chodník
5. Výběr dodavatele projektu vozovka v Nové ulici za školou
6. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek zahájil zasedání s přáním úspěšného roku 2018, omluvil
nepřítomné zastupitele, zhodnotil, že jsou přítomni 4 zastupitelé, 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 předložit tři nabídky
na projektovou dokumentaci – je v bodu jednání níže.
4. Žádost o dotaci. Jediná stavba, která má v tomto roce všechny náležité dokumenty
a povolení je chodník ve Vsi. Starosta obce požádal o schválení podání žádosti o
dotaci Královéhradecký kraj v programu Obnova venkova na tuto akci. Schváleno.
Starosta obce na příště připraví výběrové řízení na dodavatele stavby.

5. Výběr dodavatele projektové dokumentace Nové ulice za školou ve stupni pro
stavební povolení. Starosta obce předložil k posouzení tři přijaté nabídky. Radim
Hrycík DiS z Jaroměře předložil nabídku za 193.600 Kč včetně DPH, Ing. Ivan Paulus
z Jaroměře za 95.000 Kč-není plátce DPH a firma PIS-Projektservis, s.r.o. ze Semonic
za 118.580 Kč včetně DPH. Zastupitelé schválili nabídku od Ing. Ivana Pauluse za
95.000 Kč.
6. Různé:
a) Starosta obce oznámil, že s panem Miroslavem Slezákem budou řešit školní hřiště a
oplocení u ZŠ Rasošky.
b) Starosta obce informoval o předběžném výsledku hospodaření v roce 2017. Celkové
příjmy rozpočtu činily 9.981.000 Kč, z toho daňové příjmy činily 8,750.000 Kč.
Celkové výdaje rozpočtu činily 7.742.000 Kč, stav bankovního účtu se zvýšil přibližně
o 2,240.000 Kč.
c) Starosta obce informoval o počtu obyvatel k 1. 1. 2018 v obci. Celkem Rasošky
mají 693 obyvatel, z toho 625 v Rasoškách a 68 na Dolním Plese. Průměrný věk
obyvatel je 38,65 let.
d) Starosta obce poděkoval paní Pilařové Petře a její rodině, Ing. Krystové Martině a
její rodině a paní Tázlerové Monice a její rodině za Tříkrálovou sbírku, v Rasoškách
se vybralo 14.236 Kč, což je téměř stejné jako v loňském roce.
e) Pracovní schůzka zastupitelů se uskuteční 1. 2. 2018 a příští zasedání zastupitelstva
je naplánováno na 6. 2. 2018.
11. Diskuze:
V diskuzi se přítomní věnovali tématu Tříkrálové sbírky, podělili se o zkušenosti
pořádání této sbírky v jiných obcích.
Na závěr se starosta obce zeptal, zda má někdo příspěvek do diskuze, poděkoval
přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 35 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 9. 2. 2018
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele i ověřovatelů:
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0.
3. Žádost o dotaci Královéhradeckého kraje-program Obnovy venkova na zhotovení
chodníků ve Vsi:
Pro - 4, proti – 0, zdržel se - 0.
4. Výběr dodavatele projektové dokumentace na vozovku Nové ulice za školou – Ing.
Ivan Paulus, Jaroměř:
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0.
II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

1. Starostovi obce – předložit 3 nabídky na zhotovitele dětského hřiště u ZŠ a MŠ
Rasošky
2. Starostovi obce vypracovat zadání výběrového řízení na zhotovitele chodníků
ve Vsi

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

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

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

Zápis dne 10. 1. 2018
vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

