Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 39 ze dne 3. 5. 2018
Č. j.: OUR/67/2018
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:35 hod
Konec jednání: 19:37 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková,
Vladimír Fišar, Ing. Eva Slezáková,
Omluveni: Ing. Martina Krystová

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6- zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatelka: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar
3. Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce
5. Darovací smlouva TJ Rasošky - sekačka
6. Smlouva Valenta – stožár
7. Smlouva Strabag – oprava cest
8. Dohoda o spádovosti školy
9. Výběr zhotovitele – vodovod nová ulice za školou
10. Pověření starosty na nabídky na projektanta – plyn v nové ulici za školou
11. Pověření starosty na nabídky firmy na zajištění dotace – rekonstrukce OÚ
12. 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 Miloš Exnar a Ing. Pavel
Pouznar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Zadané úkoly žádné nebyly.

4. Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu. Podklady pro schválení zastupitelé obdrželi
předem. Starosta obce přednesl návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní
závěrku za rok 2017 v rozsahu finančních výkazů: Rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy.
Hospodářský výsledek v hodnotě 3,320.176,68 Kč se převede na rozvahový účet č. 432 s
názvem Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Usnesení bylo schváleno a
byl vyplněn protokol o schválení. Dále se starosta obce zeptal, zda má někdo dotaz nebo
výhrady k předloženému závěrečnému účtu a přednesl návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce
schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrady.
5. Darovací smlouva. Starosta obce připomněl, že si TJ Rasošky požádalo o převod
nepotřebného traktůrku-sekačky od obce. Na dnešní zasedání předložil darovací smlouvu ke
schválení. Ing. Eva Slezáková požádala o doplnění smlouvy, že je obdarovaný seznámen
s technickým stavem daru. Po provedené úpravě byla smlouva schválena.
6. Smlouva Valenta. Starosta obce předložil návrh smlouvy od pana Michala Valenty
z Olešníku na zhotovení a zabudování stožáru na požární hadice za Kč 126.687,-. Ing. Eva
Slezáková navrhla smlouvu doplnit o specifikaci díla – výška stožáru, na jaký počet hadic a že
základ díla zajistí objednatel. Po projednání těchto doplnění byla smlouva schválena.
7. Smlouva Strabag – oprava cest. Starosta obce předložil návrh smlouvy na opravu cest
v obci a na Dolním Plese. Ing. Eva Slezáková požádala o úpravu smlouvy v bodě 4.3 a
vypuštění bodů 7.1, 7.2,8.5 a 8.6, které jsou zbytečné. Smlouva byla po provedené úpravě
schválena.
8. Dohoda o spádovosti školky. Obec Vlkov předložila návrh dohody na spádovost školky na
další školní období 2018/2019. Dohoda byla schválena.
9. Výběr zhotovitele – vodovod nová ulice za školou. Starosta obce informoval, že oslovil
čtyři firmy, předložené nabídky byly tři. Firma Ing. Luboš Hlaváček z České Skalice s cenou
701.800 Kč s DPH, Voda CZ Servis z Hradce Králové s cenou 750.627 Kč s DPH a
STAVOKA Hradec Králové a.s. s částkou 781.921 Kč. Starosta obce dal hlasovat o firmě Ing.
Luboše Hlaváčka s nejnižší nabídkou. Schváleno. Smlouva o dílo bude předložena příště.
10. Pověření starosty k předložení nabídek. Starosta obce požádal o pověření zastupitelstvem
k předložení tří nabídek na zhotovitele projektové dokumentace na plynovod v nové ulici za
školou tak, aby se akce mohla příští rok realizovat. Pověření bylo schváleno.
11. Pověření starosty k předložení nabídek. Starosta obce požádal zastupitele o pověření
předložit cenové nabídky firem na zajištění dotace pro rekonstrukci budovy obecního úřadu.
Obec má připravený projekt i s rozpočtem. Vybraná firma by měla vytipovat vhodný dotační
titul, sepsat a podat žádost o dotaci. Pověření bylo schváleno.
12. Různé:
a) Starosta obce informoval, že obec obdržela vyjádření firmy ČEZ Nadace, že žádost o
dotaci na sportoviště u základní školy byla zamítnuta. Pan Miroslav Slezák k tomu řekl, že
hlavní problém vidí v tom, že obec nebere elektřinu od ČEZu.
b) Starosta obce informoval o jednání o kanalizaci v nové ulici za školou. Po zamítavém
stanovisku Městského úřadu v Jaroměři se s Ing. Pavlem Pouznarem vydal pro radu na
Krajský úřad v Hradci Králové. Výsledkem jednání byla rada jednat s projektantem o
možnostech a variantách budoucího čištění odpadních vod v obci.
c) Starosta obce poděkoval TJ Rasošky za Čarodějnice a SDH za dozor u nich
d) Starosta obce poděkoval SDH za vyčištění vodní nádrže Zezule

e) Starosta obce poděkoval kulturnímu výboru za výlet na Karlštejn a do Koněpruských
jeskyní
f) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů se uskuteční 31.5. od 18:00
hodin a příští zastupitelstvo bude 5. 6. od 18:30 hodin.
13. Diskuze:
a) Pan Miroslav Slezák informoval, že ho místní obchodník požádal, aby jeho jménem
požádal obec o pomoc. Do obchodu chodí málo lidí a on má finanční problémy. Rozvinula se
diskuze o situaci v obci, a že hlavní problém je v tom, že obchod je ve vlastnictví
soukromníka a zmiňovaný obchodník je jen nájemce. Výsledkem bylo, že pan Miloš Exnar
zjistí, co všechno a v jaké výši obchodník hradí a obec potom zváží, jak mu pomoci. Ale
nejideálnější řešení by bylo mít obchod ve vlastnictví obce.

Další příspěvek do diskuze nebyl, starosta obce poděkoval přítomným za účast a v 19:37
hodin ukončil zasedání.

Usnesení č. 39 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 3. 5. 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. Účetní závěrku za rok 2017 v rozsahu finančních výkazů: Rozvahy, výkazu zisku a ztráty
a přílohy. Hospodářský výsledek v hodnotě 3,320.176,68 Kč se převede na rozvahový účet
č.432 Výsledek hospodaření předcházejících účetních období:
Pro - 6, proti – 0, zdržel se - 0.
4. Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Darovací smlouva TJ Rasošky:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Smlouva o dílo – stožár na hadice - Michal Valenta, Olešník:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Smlouva o dílo – oprava cest – fi STRABAG a.s.:
Pro -6, proti – 0, zdržel se - 0.
8. Dohoda o spádovosti MŠ Rasošky pro rok 2018/2019 – obec Vlkov:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Výběr zhotovitele – propojení vodovodu nová ulice za školou – Ing. Michal Hlaváček:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková.
10. Pověření starosty předložením tří nabídek na zhotovitele projektové dokumentace na
plynovod v nové ulici za školou:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková.
11. Pověření starosty předložením nabídek na výběr firmy zajišťující získání dotace na
rekonstrukci budovy obecního úřadu:
Pro -6, proti – 0, zdržel se - 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.
Zastupitelstvo ukládá:
a) Starostovi obce předložit nabídky na zpracování PD plynovodu v Nové ulici za školou
b) Starostovi obce předložit nabídky firem na zprostředkování dotace na rekonstrukci
budovy obecního úřadu

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

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

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

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

