Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 37 ze dne 6. 3. 2018
Č. j.: OUR/34/2018
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:37 hod
Konec jednání: 20:10 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková,
Vladimír Fišar, Ing. Martina Krystová
Omluveni: Ing. Eva Slezáková,

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6- zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatelka: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar, Miloš Exnar
3. Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Výběr dodavatele – chodník Ve Vsi
5. Výběr dodavatele – hřiště ZŠ a MŠ Rasošky
6. Výběr dodavatele – oprava pož. nádrže Zezule
7. Smlouvy o poskytnutí dotace organizacím
8. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je
přítomno 6 zastupitelů, 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 Miloš Exnar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Zadané úkoly nebyly.

4. Výběr dodavatele – chodník Ve Vsi. Starosta obce informoval o výběrovém řízení.
Přihlásilo se pět uchazečů – STAVIBET, s.r.o. České Meziříčí, JV Dlažby, s.r.o.
Praha, Tomáš Štádler, Jaroměř-Josefov, KENVI CZ, s.r.o. Vamberk a MATEX HK,
s.r.o. Hradec Králové. Starosta obce dal hlasovat o uchazeči s nejnižší nabídkou Kč
1,301.550,94 s DPH Tomáš Štádler, Jaroměř-Josefov. Schváleno. Součástí nabídky
byl návrh smlouvy o dílo. Do smlouvy se doplní autorský a technický dozor - Ing.
Ivan Paulus, Ing. Pavel Pouznar a Oldřich Rezek. Po té byla smlouva schválena.
5. Výběr dodavatele – hřiště ZŠ a MŠ Rasošky. Tuto akci zajišťuje Ing. Eva Slezáková
s Miroslavem Slezákem, kterému starosta obce předal slovo. Ten informoval přítomné
o tom, že akce je rozdělena na tři části. První část - Na zhotovení podkladu a oplocení
se přihlásily dvě firmy, Projektservis, s.r.o. Semonice a Stavební firma Stránský Černý
ze Dvora Králové. Druhá část - Na zhotovení povrchu se v prvním a druhém kolo
nepřihlásil nikdo, po třetím kole se přihlásila firma JUTA, a.s. Dvůr Králové s částkou
98.418 Kč DPH, Třetí část - Zahradní úpravy jsou navrženy na dvě etapy – živý plot a
stromy a podvýsadbu před školou od firmy Jan Topinka, Jaroměř. Až budou
schváleny všechny náklady na sportoviště, potom bude podána žádost o dotaci od
ČEZ. Starosta obce dal hlasovat o první části, o nejnižší nabídce a smlouvě o dílo se
Stavební firmou Stránský Černý, s opravou záruční doby z 24 na 40 měsíců a
s doplněním autorského a technického dozoru: Ing. Martin Šauer, Miroslav Slezák,
Oldřich Rezek, Ing. Martina Krystová, s cenou 480.686 Kč vč. DPH. Schváleno.
6. Výběr dodavatele – oprava požární nádrže Zezule. Starosta obce informoval, že
oslovil tři firmy, nabídku předložili jen dvě. Oldřich Pecha, Smržov s částkou Kč
127.648 s DPH a Martin Macák, Jaroměř s částkou Kč 133.769 – není plátce DPH.
Oprava bude představovat výměnu odtokového potrubí, opravu šachty, hráze a oprava
zábradlí. Oprava se spojí s čištěním nádrže, které dělají místní hasiči. Jako dozor jsou
jmenováni Vladimír Fišar a Oldřich Rezek. Starosta obce dal hlasovat o nejnižší
nabídce Oldřicha Pechy za Kč 127.648,--. Schváleno.
Ing. Monika Zmítková připomněla, že se nehlasovalo o druhé části pokládky u ZŠ.
Starosta obce jí odpověděl, že má pravdu a že se k tomu vrátí před rozpočtovým
opatření v bodě Různé.
7. Schválení smluv o poskytnutí dotací organizacím. Starosta obce k tomu řekl, že
smlouvy sepsány s podmínkami jako v minulých letech a dal o nich hlasovat.
Schváleny byly smlouvy č. 1 MS Paseky Rasošky, č.2 TJ Rasošky, č. 3 Jaromír
Tázler, č. 4 SDH Rasošky a č. 5 Martin Rund-malá kopaná.
8. Žádost o obnovu přístupové cesty. Obec Rasošky obdržela žádost o obnovu
přístupové cesty od manželů Zolmanových. Jedná se o zaoranou polní cestu od č.p.
108 k silnici Nový Ples – Rasošky. Starosta obce zjistil, že ke zrušení cesty došlo ještě
v době před revolucí. Dotázal se na právním oddělení na Krajském úřadě, jak má dále
postupovat a tam mu odpověděli, že pokud jsou k nemovitosti i jiné přístupové cesty,
není obec povinna cestu obnovovat. Z rozvinuté diskuze vyplynulo, že obec manželům
odpoví dle právní rady z kraje a vznesených připomínek zastupitelů.
19. Různé:
a) Starosta obce se vrátil k řešení hřiště u ZŠ a MŠ a dal hlasovat o výběru dodavatele
povrchu hřiště – fi JUTA, a.s. Dvůr Králové s částkou 98.418 Kč včetně DPH.
Schváleno.

b) Nové nařízení GDPR. Místostarosta Miloš Exnar informoval, že toto nařízení začne
platit 25. května a každá obec musím mít pověřence ochrany osobních dat. Obec
obdržela tři nabídky- od SMS-Sdružení místních samospráv v ČR ze Zlína, od Mgr.
Jana Řípy z Prahy a přes MAS Česká Skalice od mikroregionu ÚPA. Ing. Martina
Krystová informovala přítomné, jakou činnost pověřenec provádí. Pan Miloš Exnar na
žádost Ing. Moniky Zmítkové zjistí, zda se nabídka mikroregionu ÚPA vztahuje i na
školu. Z diskuze vyplynulo, že se Ing. Martina Krystová vzdělává na pověřence a že
do 20. března předloží svoji nabídku a na příštím zasedání se o pověřenci ochrany
osobních dat rozhodne.
c) Rozpočtové opatření č. 3. Vzhledem k proběhlým výběrům dodavatelů je potřeba
navýšit rozpočtované výdaje na sportoviště u ZŠ včetně sadbové úpravy, chodníky Ve
Vsi, na pověřence ochrany osobních dat, dále na odstranění pařezů. Rozpočtované
výdaje budou navýšeny celkem o 700.000 Kč. Schváleno.
d) Starosta obce informoval o přípravě zasíťování Nové ulice za školou. Pan Vladimír
Fišar se poptal firmy INNOGY na podmínky zavedení plynovodu, zda současná síť
stačí a zjistil, že ano. Obec si musí podat žádost o prověření volné kapacity
v distribuční soustavě. S firmou INNOGY se uzavře smlouva o smlouvě budoucí a
pokud v ulici bude 16 a více plynových přípojek, firma INNOGY plynovod od obce
odkoupí. Starosta obce k tomu dodal, že po dohodě s firmou INNOGY se bude moci
nechat zpracovat projektová dokumentace plynovodu v Nové ulici za školou.
e) Starosta obce informoval o svozu nebezpečného odpadu v obci dne 17. března. Ve
stejný den bude přistaven i kontejner na velkoobjemový odpad.
f) Starosta obce informoval o bowlingovém setkání dne 17. března, ještě jsou volná
místa.
g) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů se koná 29.3.a příští
zasedání zastupitelstva bude 3.4.2018.
8. Diskuze:
a) Pan Miroslav Slezák se zeptal, kdo uklízí příkopy k Novému Plesu? Starosta obce
odpověděl, že příkopy kolem skládky uklízí firma Marius Pedersen a kolem celé obce
v jarních měsících MS Paseky.
b) pan Miroslav Slezák požádal zastupitele, ab uvážili opravu ulice v Chalupách,
konkrétně zalít praskliny vozovky emulzí, mělo by to prodloužit její životnost. Ing.
Pavel Pouznar se přidal, že to potřebuje i školní ulice. Starosta obce informoval, že
školní ulice je v plánu po vybudování chodníků, ale že záležitost bude řešit.
c) Ing. Martina Krystová informovala, že jedná s panem Ing. R. Holínským a že snad
napříště předloží návrh nájemní smlouvy.
Další příspěvek do diskuze nebyl, starosta obce poděkoval přítomným za účast a
ukončil zasedání.

Usnesení č. 37 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 6. 3. 2018
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
3. Dodavatele chodníků ve Vsi, firmu Tomáš Štádler, Jaroměř-Josefov:
Pro - 6, proti – 0, zdržel se - 0.
4. Smlouvu o dílo na chodníky Ve Vsi – Tomáš Štádler, Jaroměř-Josefov:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Smlouvu o dílo na podklad hřiště – Stavební firma Stránský Černý:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Dodavatele opravy pož. Nádrže Zezule - firmu Oldřich Pecha, Smržov:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Smlouvy o poskytnutí dotace místním organizacím:
Sml. č. 1 Myslivecké sdružení Paseky Rasošky, z.s.
Pro - 6, proti – 0, zdržel se - 0.
Sml. č. 2 TJ Rasošky, z.s.
Pro - 6, proti – 0, zdržel se – 0.
Sml. č. 3 Jaromír Tázler, Rasošky
Pro - 6, proti – 0, zdržel se – 0.
Sml. č. 4 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rasošky
Pro - 6, proti – 0, zdržel se – 0.
Sml. č. 5 Martin Rund-malá kopaná
Pro - 6, proti – 0, zdržel se – 0.
8. Dodavatele povrchu hřiště u ZŠ – firmu JUTA
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Rozpočtové opatření č. 3:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar
Miloš Exnar

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

Zápis dne 18. 3. 2018
vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

