Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 40 ze dne 5. 6. 2018
Č. j.: OUR/83/2018
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:35 hod
Konec jednání: 20:32 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková,
Vladimír Fišar, Ing. Martina Krystová, Ing. Eva Slezáková,
Omluveni:

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 7- zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatelka: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Ing. Martina Krystová, Miloš Exnar,
3. Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Smlouva vodovod – propojení nové ulice za školou
5. Dodatek č. 1 – sportoviště ZŠ
6. Stanovení počtu zastupitelů na příští volební období
7. Výběr projektanta – propojení plynovodu v nové ulici za školou
8. Výběr zpracovatele dotace na rekonstrukci OÚ
9. Rozpočtové opatření č. 5
10. Kanalizace v nové ulici za školou – informace
11. 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. Seznámil je s programem jednání, který zastupitelé
schválili.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli zápisu Ing. Martina Krystová a Miloš
Exnar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Zadané úkoly jsou níže v programu.

4. Smlouva vodovod. Na minulém zasedání byl schválen zhotovitel vodovodu v nové ulici za
školou. Starosta obce předložil návrh smlouvy firmy Ing. Luboš Hlaváček z České Skalice. Ing. Eva
Slezáková požádala o opravu bodu 9.1, kde má být uvedeno, že případné změny schválí
zastupitelstvo obce a doplnění autorizovaného technického dozoru investora. Smlouva byla
schválena.
5. Dodatek č. 1 a prodloužení termínu smlouvy se Stavební firmou Stránský Černý na zhotovení
sportoviště u ZŠ. Starosta obce seznámil přítomné se situací ve škole, poděkoval panu Miroslavu
Slezákovi za dozorování a dal o smlouvě hlasovat. Schváleno.
6. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2018 – 2022. Starosta obce seznámil přítomné
s termíny voleb a navrhl zachovat stejný počet zastupitelů, tedy sedm. Z diskuze jiný návrh
nevzešel, proto dal starosta obce hlasovat. Schváleno.
7. Výběr projektanta na propojení plynovodu v nové ulici za školou. Starosta obce informoval, že
měl za úkol předložit tři nabídky. Oslovil 3 firmy, ale cenová nabídka přišla pouze jedna, a to od
firmy PIS-Projektservis, spol. s. r. o., Semonice za Kč 26.499,--. Ing. Slezáková se zeptala, zda je
nabídka včetně inženýrských prací. Starosta obce jí odpověděl, že ano, až po podání na Městský
úřad v Jaroměři, poplatky za povolení hradí obec. Firma byla schválena.
8. Výběr zpracovatele dotace na rekonstrukci obecního úřadu, která má rozpočet cca 4,5 mil.korun.
Z oslovených tří firem se vrátily dva návrhy. Firma DABONA, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou
s cenou 35.000 Kč bez DPH a Profesionálové, a.s., Hradec Králové s cenou 58.600 Kč bez DPH.
Z diskuze vyplynulo, že s firmou DABONA má obec dobré zkušenosti, proto starosta dal hlasovat o
výběru firmy DABONA, s.r.o. Schváleno.
9. Rozpočtové opatření č. 5. Do rozpočtového opatření byl zapracován výdej na dodatek smlouvy se
Stavební firmou Stránský Černý a pořízení radaru měření rychlosti v ulici Ve Vsi. Starosta obce
v této souvislosti informoval zastupitelé, že ho oslovují občané v ulici Ve Vsi a stěžují si, že tam
jezdí auta moc rychle. Rozpočtové opatření bylo schváleno.
10. Kanalizace v nové ulici za školou. Starosta obce informoval, že se domluvil s projektantem na
použití stávající projektové dokumentace s tím, že se překreslí na samostatný projekt. Cenovou
nabídku zatím nepředložil.
11. Různé:
a) Dohoda o spádovosti školky. Obec Nový Ples předložila návrh dohody na spádovost školky na
další školní období 2018/2019. Dohoda byla schválena.
b) Žádost od pana Vladimíra Nejmana z Rasošek. Starosta obce informoval o situaci ve slepé ulici,
za Svazarmem. Obyvatelé parkují na ulici, a tak se tam nedostanou popeláři ani zásahové jednotky.
Pan Vladimír Nejman ve své žádosti navrhl zřídit v ulici obytnou zónu. Z diskuze vyplynulo, že
jako prvotní řešení starosta obce osloví každého majitele dopisem a požádá je o neparkování v ulici.
c) Starosta obce přečetl žádost nájemce Sport klubu o zrušení placení nájemného, informoval o tom,
že se poptával na pronajímání restaurací v jiných obcích a že v malých obcích je např. 2.500 Kč
ročně. Rozvinula se diskuze o potřebě zachování provozu bufetu v obci. Starosta obce dal hlasovat
o zrušení nájemného pro nájemce Sport klubu od 1. 6. 2018. Schváleno. Ing. Eva Slezáková
upozornila, že je potřeba tuto změnu podložit dodatkem ke smlouvě. Starosta obce řekl, že ho na
další zasedání připraví.

d) Starosta obce informoval o žádosti školy o povolení čerpání investičního fondu na vybudování
mobilní stěny, kterou by vznikla nová třída pro odpolední odpočinek dětí. Ing. Monika Zmítková
v diskuzi vysvětlila celou situaci a proč se k tomuto kroku rozhodla. Opakovaně zdůraznila, že
nežádá o navyšování kapacity dětí, ale o nastavení stejných podmínek pro polední odpočinek všem
dětem navštěvující MŠ. Rodiče se ptali u zápisu dítěte do MŠ, zda jejich děti můžou spát ve školce.
Odpovídala jim, že se samozřejmě bude snažit udělat vše pro to, aby mohly.
Starosta obce řekl, že v letoším roce se ve škole hodně investuje a že navrhuje provést tuto investici
příští rok a investiční fond nechat na případnou havárii nebo opravu. Po proběhlé diskuzi dal
hlasovat o povolení čerpání investičního fondu školy. Neschváleno.
e) Starosta obce poděkoval organizacím v obci za Dětský den, poděkoval všem za postavení a
demontáž stanů na pouťovou zábavu a hasičům za práce na sušáku pro požární hadice. Dále
poděkoval Pionýrské organizace za zajištění sbírky nazvané „Český den proti rakovině“, vybralo se
5.265 Kč.
f) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů se uskuteční 30. 8. od 18:00 hodin a
příští zastupitelstvo bude 4. 9. od 18:30 hodin.
13. Diskuze:
a) Pan Miroslav Slezák se zeptal, jak probíhá jednání o zachování obchodu v obci? Pan Miloš Exnar
řekl, že se provozovatele ptal a že jeho měsíční náklady činí 24 až 25 tisíc korun včetně energií,
z toho je 15 tisíc korun nájem. Starosta obce řekl, že s majitelem obchodu ještě nemluvil a že do
příštího zasedání schůzku uskuteční.
Další příspěvek do diskuze nebyl, starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:32 hodin
ukončil zasedání.

Usnesení č. 40 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 5. 6. 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 dílo s firmou Ing. Luboš Hlaváček z České Skalice-vodovod v nové ulici za školou:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Slezáková.
4. Dodatek č. 1 smlouvy s firmou Stavební firma Stránský Černý-sportoviště u ZŠ:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Stanovení počtu zastupitelů na volební období 2018-2022 - sedm:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Výběr zhotovitele projekt. dokumentace plynovodu v nové ulici za školou –PIS-Projektservis Semonice
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Krystová, Slezáková.
7. Výběr zpracovatele žádosti o dotaci na rekonstrukci OÚ – Dabona a.s. Rychnov nad Kněžnou:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
8. Rozpočtové opatření č. 5:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Dohoda o spádovosti MŠ Rasošky pro rok 2018/2019 s obcí Nový Ples:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
10. Zrušení placení nájemného ve Sport klubu Rasošky od 1. 6. 2018:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 2 Slezáková, Součková.

II.
Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:
1. Žádost o čerpání investičního fondu školy na mobilní stěnu:
Pro – 2 Slezáková, Krystová, proti – 5.
III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Ing. Martina Krystová
Miloš Exnar
Zápis dne 6. 6. 2018

………................................
...........................................
vyhotovila: Marie Kučerová ……………………

