Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 36 ze dne 6. 2. 2018
Č. j.: OUR/20/2018
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:33 hod
Konec jednání: 19:30 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková,
Ing. Eva Slezáková, Vladimír Fišar, Ing. Martina Krystová
Omluveni:

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 7- zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatelka: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Ing. Martina Krystová, Vladimír Fišar
3. Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Výzva k podání nabídek – chodník Ve Vsi
5. Rozpočtové opatření 1 a 2
6. Plán kontrol na rok 2018 – Finanční a kontrolní výbor
7. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že jsou
přítomni všichni zastupitelé, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přednesl návrh
programu jednání, ten 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. Zadané úkoly jsou v bodech jednání.

4. Výzva k podání nabídek – chodník Ve Vsi. Starosta obce předložil vypracovanou
výzvu k podání nabídek. Ing. Eva Slezáková navrhla opravu v bodě č. 14 změna
z 1500000 Kč na 1000000 Kč včetně DPH a v bodě č. 6 uvést dle projektové
dokumentace. Po provedených opravách bylo schváleno. Otvírání obálek a hodnocení
nabídek proběhne 1. 3. 2018 od 17.05 hodin.
5. Starosta obce informoval zastupitele o provedeném rozpočtovém opatření č. 1. Obec
obdržela dotaci na volby prezidenta ČR. V předloženém rozpočtovém opatření č. 2
došlo k úpravě výdajů, zastupitelstvo schválilo výdej na nákup vyklápěcího autovleku.
Výdaje na služby GDPR byly odsunuty na později.
6. Plán kontrol. Ing. Pavel Pouznar přečetl plán kontrol finančního výboru pro rok
2018. Paní Denisa Součková přečetla plán kontrol kontrolního výboru pro rok 2018.
Bylo schváleno. Starosta obce přednesl návrh na pověření finanční výboru ke kontrole
v ZŠ a MŠ Rasošky v září 2018. Schváleno.
7. Starosta obce se vrátil k bodu č. 4 Výzva k podání nabídek – chodník Ve Vsi.
Navrhl hodnotící komisi ve složení Bc. Jaromír Hejl, Oldřich Rezek a Ing. Martina
Krystová. Jako náhradník se přihlásil Ing. Pavel Pouznar. Bylo schváleno.
8. Různé:
a) Ing. Monika Zmítková požádala zastupitele o schválení čerpání investičního fondu
ve výši 55.237 Kč na nákup nové tiskárny. Bylo schváleno.
b) Starosta obce informoval, že příště předloží tři nabídky na opravu hráze požární
nádrže Zezule. Rozpočet nepřesáhne 100 tis. Kč.
c) Starosta obce informoval, že s panem Miroslavem Slezákem připravují výběr
dodavatele sportoviště u ZŠ Rasošky. Ing. Eva Slezáková k tomu doplnila, že zadání
probíhá, na zhotovení povrchu bude 5 nabídek, na stavební práce tři nabídky.
V žádosti o dotaci musí být uvedena vysoutěžená cena, po výběru dodavatele bude
podaná žádost o dotaci. Ing. Monika Zmítková při té příležitosti Ing. Evě Slezákové
poděkovala za její spolupráci v tomto projektu.
d) Starosta obce se vrátil k tématu chodníku Ve Vsi. V uvedené ulici rostou 4 staré
lípy, které zasahují do chodníku a rostou moc blízko obydlí. Už v minulosti majitelé
žádali o jejich odstranění, proto navrhl jejich pokácení. Ing. Pavel Pouznar vyslovil
souhlas, pro výstavbu chodníku to bude lepší.
e) Starosta obce informoval, že projekty chodníky Lumera a školní ulice jsou
připraveny pro povolení. U projektové dokumentace rekonstrukce obecního úřadu se
dolaďují detaily, pak se předá k posouzení. Do konce února bude připravena. Pak bude
následovat výběr firmy na získání dotace. Ing. Eva Slezáková doporučila vybrat firmu
s předstihem.
f) Starosta obce informoval, že s Ing. Pavlem Pouznarem a panem Martinem Macákem
zajdou na odbor životního prostředí v Jaroměři jednat o povolení kanalizace v nové
ulici za školou.

8. Diskuze:
a) Ing. Eva Slezáková upozornila zastupitelé, že v souvislosti se změnou zákona je při
investičních akcích musí být technický dozor investora s autorizací.
b) paní Jana Orsini podělkovala starostovi obce za vyhovění její žádosti v souvislosti
s konáním voleb ve změně termínu cvičení žen. Požádala starostu o domluvu, aby jí
upozornil, kdy bude zasedací místnost připravena ke cvičení a kdy ne, že by ženy
přišly od chvilku dřív. Takhle přicházejí o čas na cvičení. Poslední dobou se stávalo,
že zasedačka připravena nebyla. Starosta obce jí odpověděl, že mají cvičení zadarmo a
tak jako protislužbu si ty stoly mohou uklízet. Z diskuze přítomných vyplynulo, že
obecní úřad si bude zasedací místnost připravovat pro svou potřebu a ženy si jí budou
připravovat pro cvičení.
c) Pan Vladimír Fišar pozval přítomné na Bowling, který se koná 17. 3. 2018 od 18:00
hodin v Jaroměři.
d) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů se uskuteční 1. 3. 2018 a
příští zasedání zastupitelstva je naplánováno na 6. 3. 2018.
Na závěr se starosta obce zeptal, zda má někdo příspěvek do diskuze, poděkoval
přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 36 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 6. 2. 2018
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele i ověřovatelů:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
3. Výzva k podání nabídek zhotovitele chodníků ve Vsi:
Pro - 7, proti – 0, zdržel se - 0.
4. Rozpočtové opatření č. 2:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.
5. Plán kontrol finančního výboru:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Plán kontrol kontrolního výboru:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Pověření finančního výboru kontrolou v ZŠ a MŠ Rasošky:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
8. Komise pro otvírání obálek s nabídkami a hodnocení-chodníky Ve Vsi
Bc. Jaromír Hejl, Oldřich Rezek, Ing. Martina Krystová:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Náhradník v komisi pro otvírání obálek a hodnocení-chodníky Ve Vsi
Ing. Pavel Pouznar:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
10. Čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ Rasošky ve výši 55.237 Kč:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č. 1/2018

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

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

Zápis dne 9. 2. 2018
vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

