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Výběr z jednání zastupitelstva obce



Zastupitelstvo obce – 3. dubna 2018



 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.
 Na minulém zasedání byl vybrán zhotovitel opravy požární nádrže
Zezule - smlouva o dílo byla schválena.
 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.
 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.
 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.
 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.



Zastupitelstvo obce – 3. května 2018
 Starosta obce přednesl návrh na schválení účetní závěrky obce za rok
2017. Usnesení bylo schváleno a byl vyplněn protokol o schválení.





Dále starosta obce přednesl návrh na schválení závěrečného účtu
obce za rok 2017 bez výhrady. Schváleno.
TJ Rasošky požádalo o převod nepotřebného traktůrku-sekačky od
obce – darovací smlouva schválena.
Starosta obce předložil návrh smlouvy na zhotovení a zabudování
stožáru na požární hadice za Kč 126.687,- smlouva schválena.
Starosta obce předložil návrh smlouvy na opravu cest v obci a na
Dolním Plese – smlouva schválena.
Obec Vlkov předložila návrh dohody na spádovost školky na další
školní období 2018/2019 – dohoda byla schválena.
Starosta obce předložil 3 nabídky na zhotovitele vodovodu v nové
ulici za školou. Zastupitelé s chválili zhotovitele Ing. Luboše
Hlaváčka z České Skalice za cenu 701.800 Kč vč. DPH.
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.
Starosta obce požádal zastupitele o pověření předložit na příštím
zasedání 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.

Zastupitelstvo obce – 5. června 2018
 Starosta obce předložil návrh smlouvy na zhotovení vodovodu v nové
ulici za školou – smlouva o dílo byla schválena.
 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.
 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 za Kč 26.499.
Firma byla schválena.
 Výběr zpracovatele dotace na rekonstrukci obecního úřadu, která má
rozpočet cca 4,5 mil.korun. S firmou DABONA má obec dobré

zkušenosti, proto starosta dal hlasovat o výběru firmy DABONA,
s.r.o. Schváleno.
 Do rozpočtového opatření č. 5 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.
Obecní úřad Rasošky:










Děkuje TJ Rasošky za uspořádání pálení čarodějnic.
Děkuje SDH za úklid vodní nádrže Zezule.
Děkuje SDH za vybudování nového stojanu na sušení hadic.
Děkuje mysliveckému sdružení Paseky za jarní úklid v okolí obce.
Děkuje všem organizátorům a organizacím za uspořádání dětského
dne.
Děkuje všem občanům, kteří se účastnili stavění a demontáže stanu
pro pouťovou zábavu.
Děkuje Pionýrské skupině Kryštofa Kolumba – klubu Pětadvacítka za
uspořádání sbírky „Český den proti rakovině“. Bylo vybráno 5. 265
Kč a zároveň děkuje občanům za jejich příspěvky.
Na četné připomínky obyvatel v ulici ve Vsi na rostoucí dopravu a
nedodržování povolené rychlosti v obci zastupitelé rozhodli o nákupu
a na nainstalování radaru měření rychlosti ve směru od Nového Plesu.
Dovolená na obecním úřadě: 20. 8. – 24. 8. 2018
OÚ důrazně žádá všechny občany, aby důkladně třídili odpad
v naší obci a dodržovali pořádek u kontejnerů!!! Odpadky nepatří
mimo kontejnery!!!
OÚ žádá občany, aby dodržovali všechny dopravní značky v obci,
především zákaz průjezdu v ulici naproti obecnímu úřadu a
dodržování rychlost v obci!

Komunální volby 2018
Komunální volby se konají 5. a 6. října 2018.
Přihlášky kandidátek je nutné odevzdat do 31. 7. 2018 na Městský úřad
Jaroměř.
Životní jubileum v období dubna až června 2018 oslavili:
Alinová Jarmila

Černý Jaroslav

70 let

Möllerová Jaroslava 70 let

Nejmanová Naděžda

70 let

Pechanz Rudolf

70 let

Vlková Hana

70 let

Špryňarová Jana

75 let

Sychrovská Anna

80 let

Kábrt Vratislav

85 let

Pírko Stanislav

85 let

70 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!
Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Tak jako letošní počasí přešlo rovnou ze zimy do léta, tak se i stejně
rychle, po klidnějším zimním období, rozběhla na plné obrátky činnost
dobrovolných hasičů. První dubnové nedělní odpoledne jsme uspořádali
pro děti „Velikonoční náves“. Této akce se zúčastnilo 39 dětí, které při
plnění zajímavých úkolů, souvisejících s příchodem jara, podporovali a
povzbuzovali rodiče a příbuzní. Po splnění úkolů a sladké odměně
nechyběly ani buřty, které si děti opekly před zbrojnicí.
Čas je neúprosný a běží strašně rychle, ale spravedlivě pro všechny
stejně, pro živé i neživé. Tentokrát svůj vyměřený čas skončil z
bezpečnostních důvodů pro stožár na sušení hasičských hadic. Po
dlouhých, a ne zrovna jednoduchých, přípravách nastal čas na jeho

výměnu. Ve čtvrtek 12. dubna 2018 jsme stožár, po několika desítkách
let spolehlivého fungování, demontovali a rozřezali.
V sobotu 14. dubna 2018 jsme provedli sběr starého železa. Dopředu
naplánovaný termín byl ve stejný den, jako zajímavý výlet na Karlštejn a
do Koněpruských jeskyní, pořádaný kulturním výborem a obcí, kterého
se zúčastnili i přihlášení dobrovolní hasiči. I přes tuto drobnou kolizi
termínů, jsme sběr starého železa úspěšně zvládli. Poděkování patří nejen
občanům obce za uchystání starého železa před domy, ale hlavně třem
statečným členům našeho sboru, kteří sběr starého železa zvládli v takto
malém počtu.
V sobotu 21. dubna 2018 se členové našeho sboru aktivně zapojili do
jubilejního 40. ročníku „Pochodu okolo Jaroměře“. Zástupce jsme měli
jak na 35-ti km cyklotrase, tak i na 12-ti km trase pro pěší.
Po sportovní sobotě jsme se vrátili zpět k pracovním činnostem. V
pondělí 23. dubna 2018 jsme vykopali základ pro založení nového
stožáru, a následně ve čtvrtek 26. dubna 2018 jsme základovou patku
zabetonovali. Pracovní týden jsme zakončili v sobotu 28. dubna 2018
čištěním Zezule. Všem, kteří se dubnových pracovních aktivit zúčastnili,
a nebylo jich málo, patří opravdu velké poděkování.
V pondělí 30. dubna 2018 jsme vykonávali požární dohled při pálení
čarodějnic u fotbalového hřiště.
Po vydařeném pochodu okolo Jaroměře, jsme se v sobotu 19. května
2018 zúčastnili 13. ročníku „Velichovského putování“, opět jak na
cyklotrase dlouhé 20 km, tak i na 8-mi km pěším okruhu.
S končícím měsícem květnem se blížil pro naše družstva první termín
soutěže v požárním sportu a také finišovala stavba nového stožáru. V
úterý 22. května 2018 jsme natřeli sirénu, která se přemístila ze starého
na nový stožár. Konečně, dlouhé čekání bylo u konce, ve čtvrtek 24.
května 2018 přijel výrobce stožáru nový stožár smontovat a osadit na
připravený základ. Vše dobře dopadlo a v odpoledních hodinách byly
před zbrojnicí na nový stožár zavěšeny první hadice. Hurá J, můžeme

jezdit na soutěže a naplno trénovat s vodou. První letošní tréninky
proběhly pouze na sucho bez vody, protože jsme neměli kde sušit hadice.
Touto cestou děkujeme vedení naší obce za podporu a spolupráci při
přípravách a realizaci nového stožáru na sušení hadic.
V pátek 25. května 2018 se starosta našeho sboru zúčastnil okrskové
schůze v Jasenné.
O víkendu 26. a 27. května 2018 jsme postavili a následně zbourali
obecní party stan na pouťovou taneční zábavu.
Úvod letošní sportovní sezóny nám moc nevyšel, v sobotu 26. května
2018 v Josefově skončili muži A na 10. místě, muži B (stará garda) na 9.
místě a pouze ženy ve své kategorii uspěly, když si odvezly pohár za 3.
místo. O týden později, v sobotu 2. června 2018 ve Smiřicích, bez
družstva mužů A, obsadili muži B (stará garda) 6. místo a ženy 3. místo.
V obou dvou kategoriích jsme bohužel uzavírali výsledkovou listinu.
Kruhová káď v malé vzdálenosti od základny nám vůbec nevyhovovala.
Nevadí, sportovní sezóna je teprve na začátku a naše výkony půjdou
určitě nahoru.
V neděli 3. června 2018 jsme se společně s obcí, ostatními spolky a
organizacemi spolupodíleli na organizování dětského dne na fotbalovém
hřišti. K tradičním soutěžím a nastříkané pěně jsme pro děti letos zajistili
hasičský skákací hrad, o který byl velký zájem.
Všechny členy našeho sboru zveme na členskou schůzi, která se bude
konat v pátek 22. června 2018 od 19:00 hodin ve Sport klubu v
Rasoškách za obecním úřadem. Na programu bude plánování a příprava
soutěže na domácí půdě v Rasoškách, která se bude konat první sobotu v
září 2018.
Před začínajícími letními prázdninami Vám přejeme klidné a pohodové
léto plné teplých slunečních dnů a nezapomenutelných zážitků.
za SDH Rasošky Petr Voslař

ZŠ a MŠ Rasošky

Děkujeme všem občanům Rasošek za stálý sběr papíru. Přejeme Vám
krásné léto a příjemně strávenou dovolenou.

Během jarních měsíců byla znovu vybudována školní zahrada a došlo k
výsadbě stromů a dřevin, místo vykácených stromů. Bylo zhotoveno
doskočiště a hřiště pro tělesnou výchovu. Za toto patří velký dík OÚ v
Rasoškách, který celou akci financoval.
Děti se účastnily Dne Země, kde uklízely odpadky na veřejných
prostranstvích v obci. Oslavily také svůj MDD hrami, hledáním pokladu,
opékáním uzeniny. Všichni již máme za sebou školní výlety, kde jsme se
účastnili výukového programu v ZOO Dvůr Králové nad Labem. Školní
děti uskutečnily přírodovědnou vycházku ke zdejšímu rybníku Mrštníku,
kde podle předem připraveného klíče poznávaly vodní živočichy. Za toto
i průvodcovství po ZOO patří náš dík tatínkovi holčičky z 1.třídy.
K zápisu do MŠ, který se konal 3.5.2018, přišlo 18 dětí. Všechny byly
přijaty a kapacita naší mateřské školy je tak naplněna. Na osmileté
gymnázium se letos hlásil jeden žák z páté třídy a byl přijat k tomuto
vzdělávání. Do první třídy bylo přijato 7 předškoláků. Z 5. ročníku
odchází letos 4 žáci.
Do konce školního čekají děti z MŠ ještě tyto akce:
* pasování předškoláků na školáky
* spaní předškoláků ve školce
* sportovní odpoledne ke Dni otců
Školní děti se zúčastní výstavy v Novém Městě nad Metují, kde jsou
vystaveny repliky korunovačních klenotů a další předměty, které se
vztahují k vládě Karla IV.

Za zaměstnance ZŠ a MŠ Rasošky
Milena Jonešová a Mgr. Dana Štěpánová

Plánované akce v naší obci







30. 6. 2018 posezení pod lípami Vlkov
14. 7. 2018 od 9:00 hodin Oživlý Josefov, Josefovská slavnost
8. – 11. 8. 2018 Brutal Assault Josefov
18. 8. 2018 Prvorepublikový den Masarykovy sady Jaroměř
25. 8. 2018 Brány josefovské pevnosti dokořán – zážitková hra
1. 9. 2018 posvícenská zábava u Sport klubu – těšíme se na
hojnou účast

OÚ Rasošky přeje všem občanům krásné léto plné
sluníčka, příjemné strávení dovolené a dětem pěkné
prázdniny plné nezapomenutelných zážitků!
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