Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 38 ze dne 3. 4. 2018
Č. j.: OUR/54/2018
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:35 hod
Konec jednání: 19:19 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková,
Vladimír Fišar, Ing. Eva Slezáková, Ing. Martina Krystová
Omluveni:

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 7- zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatelka: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Denisa Součková, Vladimír Fišar
3. Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Smlouva ČEZ – školní ulice
5. Smlouva – oprava Zezule
6. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Rasošky a rozdělení zisku
7. Žádost TJ Rasošky
8. Oprava cest – zálivky
9. Rozpočtové opatření č. 4
10. Smlouva o právu provedení stavby
11. Pověření starosty – nová ulice za školou
12. Zpráva od Zolmanových
13. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je
přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přednesl návrh programu
jednání, ten byl schválen.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli zápisu Denisa Součková,
Vladimír Fišar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Zadané úkoly žádné nebyly.
4. Smlouva ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2000419/1 Rasošky – VVNN P.Č.2091/1-Přeložka.
Jedná se o přeložku tří sloupů el.vedení ve školní ulici. Smlouva schválena.
5. Smlouva – oprava Zezule. Na minulém zasedání byl vybrán zhotovitel opravy
požární nádrže Zezule Oldřich Pecha ze Smržova. Ing. Eva Slezáková upozornila, že
ve smlouvě není uvedeno DIČ zhotovitele, požádala o doplnění přílohy výkaz výměr,
kde je specifikace díla a o opravu čl.6. Po opravě byla smlouva schválena.
6. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Rasošky. Starosta obce informoval, že Základní
a mateřská škola Rasošky hospodařila v roce 2017 s hospodářským výsledkem plus
380,49 Kč a přednesl návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku školy a rozdělení zisku na:
4,-- Kč do fondu odměn a 376,89 Kč do rezervního fondu. Schváleno.
7. Žádost TJ Rasošky o převod obecní sekačky. Obecní sekačka-traktůrek Karsit
dosluhuje, sečení je rozbité a TJ Rasošky by si ze dvou udělala jednu a tím ušetřila
peníze. Z krátké diskuze vyplynulo doporučení zjistit na Kraji, zda bezplatný převod
nebo dar. Paní účetní na příště zjistí zůstatkovou účetní hodnotu, starosta předloží
návrh darovací smlouvy.
8. Oprava cest – zálivky. Na podnět pana Miroslava Slezáka starosta obce spolu se
zástupcem firmy STRABAG prohlédl obecní komunikace-školní ulici, v Chalupách a
Dolní Ples. Po té firma STRABAG předložila cenovou nabídku ve výši 193.191 Kč.
9. Rozpočtové opatření č. 4. V navržených výdajích je převod dat elektronické spisové
služby z Jaroměře a zřízení vlastní elektronické spisovny a navýšení nákladů na
opravy komunikací v obci. Rozpočtové opatření č. 4 bylo schváleno.
10. Smlouva o právu provést stavbu. Starosta obce přeložil návrh smlouvy o právu
provést stavbu mezi obcí Rasošky a sousedními vlastníky nemovitosti v souvislosti
s přípravou rekonstrukce budovy obecního úřadu. Smlouva schválena.
11. Pověření starosty. Starosta obce požádal zastupitele o pověření předložit tři cenové
nabídky na propojení vodovodu cca 430 m v nové ulici za školou s termínem
zhotovení září – říjen 2018. Schváleno.
12. Zpráva od Zolmanových. Starosta obce přečetl odpověď manželů Zolmanových
v souvislosti s jejich žádosti o opravu přístupové cesty k jejich nemovitosti. V podstatě
znovu požádali o opravu cesty. Z diskuze vyplynulo, že starosta obce předloží kopie
dopisů právnímu oddělení Královéhradeckého kraje a požádá je o radu, jak tuto situaci
vyřešit.
13. Starosta obce poděkoval MS Paseky Rasošky za úklid okolí obce. Informoval, že
proběhla estetická úprava pomníku padlým na hřbitově. Pozval přítomné na
Čarodějnice 30. dubna a připomněl, že výlet na Karlštejn je 14. dubna. Informoval, že

příští pracovní schůzka bude 26. dubna a zastupitelstvo obce vzhledem ke státním
svátkům bude výjimečně ve čtvrtek 3. května.
8. Diskuze:
a) Ing Pavel Pouznar informovat, že si obyvatelé stěžují, že stále více aut projíždí
uličkou proti obecnímu úřadu, přestože je tam značka průjezd zakázán. Doporučil
hlásit upozornění rozhlasem a dát článek do zpravodaje.
b) Pan Miroslav Slezák informoval o úpravě zeleně v areálu školy. Na minulém
zasedání oznámil, že obdrželi pouze jednu nabídku od pana Topinky a že se situace
nezměnila, jinou nabídku škola neobdržela.
Další příspěvek do diskuze nebyl, starosta obce poděkoval přítomným za účast a
v 19:19 hodin ukončil zasedání.

Usnesení č. 38 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 3. 4. 2018
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
3. Smlouva o smlouvě budoucí a dohoda o umístění stavby č. IZ-12-2000419/1
Rasošky VVNN p.č. 2091/1-přeložka -ČEZ Distribuce, a.s.:
Pro - 7, proti – 0, zdržel se - 0.
4. Smlouvu o opravě pož.nádrže Zezule – Oldřich Pecha, Smržov:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Rasošky a rozdělení zisku:
Fond odměn 4 Kč, rezervní fond 376,89 Kč:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Rozpočtové opatření č. 4 s celkovými výdaji 159.000 Kč:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Smlouva o právu provést stavbu-Kořízek, Karlová, Obec Rasošky:
Pro -7, proti – 0, zdržel se - 0.
8. Pověření starosty předložením tří nabídek na zhotovitel propojení vodovodu:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Denisa Součková
Vladimír Fišar

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

Zápis dne 5. 4. 2018
vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

