Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 41 ze dne 4. 9. 2018
Č. j.: OUR/108/2018
Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:32 hod
Konec jednání: 20:28 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková,
Vladimír Fišar, Ing. Martina Krystová,
Omluveni: Ing. Eva Slezáková, Miloš Exnar.

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 5- 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 o smlouvě budoucí – Alpha StylSoft, s.r.o.
5. Dodatek č. 1 – chodník Ve Vsi
6. Dodatek č. 1 – propojení vodovodu v Nové ulici za školou
7. Dodatek č. 1 – nájem Sport klubu
8. Záměr pronájmu Sport klubu Rasošky
9. Rozpočtové opatření č. 6 na vědomí
10. Rozpočtové opatření č. 7
11. Prodejna BETA - informace
12. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Starosta obce Oldřich Rezek zahájil zasedání, po prázdninách uvítal přítomné, zhodnotil, že je
přítomno 5 zastupitelů, 2 jsou omluveni a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Přítomné seznámil s
programem jednání, zastupitelé jej schválili.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů:
Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli zápisu Denisa Součková a Vladimír
Fišar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Zadané úkoly nebyly.

4. Smlouva o smlouvě budoucí o pokládání chrániček pro optokabely v celé obci Rasošky
předložená firmou Alpha StylSoft, s.r.o. Hradec Králové. V diskuzi se řešilo budování chodníků
v obci, a že je škoda rozkopat již hotové chodníky. Proto zastupitelé navrhli požádat jmenovanou
firmu požádat o nový návrh smlouvy o smlouvě budoucí jen na tu část obce, kde se budou budovat
nové chodníky, tj. Lumera a školní ulice. Schváleno.
5. Dodatek č. 1 – chodník Ve Vsi. Zhotovitel chodníků Ve Vsi Tomáš Štádler, Jaroměř-Josefov,
předložil dodatek smlouvy na vícepráce – změna barvy dlažby, rozšíření a zpevnění vjezdů – na Kč
83.080 bez DPH. Dodatek byl schválen.
6. Dodatek č. 1 – propojení vodovodu v Nové ulici za školou, předložený firmou STAVIS Ing.
Luboš Hlaváček na Kč 47.432 vč. DPH. Jedná se o vysazení nadzemního hydrantu na určeném
místě v trase vodovodu u pozemku ve vlastnictví obce v úrovni hřiště s umělým povrchem. Dodatek
byl schválen.
7. Dodatek č. 1 – nájem Sport klubu v Rasoškách. Na minulém zasedání zastupitelé schválili
zrušení nájmu. Na dnešním zasedání byl předložen dodatek č. 1 ke smlouvě, ve kterém je změna
v položce nájmu a záloh na energie. Dodatek byl schválen.
8. Záměr pronájmu Sport klubu Rasošky. Starosta obce informoval přítomné, že nájemce Sport
klubu podal výpověď z nájmu. Na základě této výpovědi byl připraven nový záměr o pronájmu.
Den před konáním tohoto zastupitelstva nájemce svou výpověď odvolal, proto nový záměr o
pronájmu není nutné projednat.
9. Rozpočtové opatření č. 6. Do rozpočtového opatření byl uveden příjem z daní a vydání na
zhotovení přístřešku pro vozík. Zastupitelé jej vzali na vědomí.
10. Rozpočtové opatření č. 7. Do rozpočtového opatření byl uveden příjem z daní a dotace na volby
do Zastupitelstev obcí a senátu ČR- Ve výdajích zhotovení projektové dokumentace plynovodu
v Nové ulici za školou, vybudování hydrantu a náklady na volby do Zastupitelstev obcí a senátu
ČR. Rozpočtové opatření č. 7 bylo schváleno.
11. Prodejna BETA – informace. Starosta obce a Ing. Pavel Pouznar a Ing. Eva Slezáková navštívili
majitele prodejny potravin v Rasoškách a na základě ústního jednání podali písemný dotaz o
budoucnosti prodejny. Starosta obce přečetl odpověď, ve které je uvedeno, že firma BETA s.r.o.
Jaroměř chce nadále v prodeji potravin pokračovat, budovu nechce prodat a počítá s její
rekonstrukcí.
11. Různé:
a) Žádost manželů Jandíkových. Manželé Jandíkovi písemně požádali o projednání užívání kopce
určeného k sáňkování za jejich nemovitostí, mládež z vyvýšeného prostoru narušuje jejich
soukromí, a navrhují umělý kopec přemístit nebo vysadit zeleň, která by jim zajistila soukromí.
V diskuzi se řešilo, zda přemístit kopec ke škole, k vodní nádrži Zezule, nebo jaké a kolik thují
vysadit? Zastupitelé se dohodli, že je nutné posoudit i ekonomickou stránku a po té, že se
rozhodnou. Z diskuze vyplynulo znění písemné odpovědi manželům Jandíkovým. Schváleno.
b) Žádost Rostislava Holínského o řešení provozování autobusové zastávky. Starosta obce přečetl
dopis pana Holínského a potom popsal průběh jednání s panem Holínským. Návrh na odkup
pozemku pod autobusovou čekárnou pan Holínský již před časem zamítl, proto z diskuze vyplynul
návrh, aby pan Rostislav Holínský sám nastínil způsob řešení, a další jednání bude na příštím
zastupitelstvu.

c) Starosta obce poděkoval SDH Rasošky za uspořádání hasičských závodu a stavění a bourání
párty stanů pro posvícenskou taneční zábavu.
d) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů se uskuteční 25. 9. od 18:00 hodin a
příští zastupitelstvo bude 2. 10. od 18:30 hodin.
d) Ing. Monika Zmítková informovala o průběhu hospodaření ZŠ a MŠ Rasošky, z kterého vyplývá,
že dojde k překročení rozpočtu školy. Finanční požadavek vyčíslí a přednese na dalším zasedání po
plánované kontrole finančním výborem.
13. Diskuze:
Příspěvek do diskuze nebyl, starosta obce poděkoval přítomným za účast a ve 20:28 hodin ukončil
zasedání.

Usnesení č. 41 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 4. 9. 2018
I.

Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:

1. Program jednání:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele i ověřovatelé:
Pro – 5 proti – 0, zdržel se – 0.
3. Napsaní žádosti o předložení nové smlouvy o smlouvě budoucí na lokalitu Lumera a školní ulice – firma
Alpha StylSoft, Hradec Králové:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Dodatek č. 1 smlouvy s firmou Tomáš Štádler, Jaroměř-Josefov na vícepráce za Kč 83.080 bez DPH:
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.
5. Dodatek č. 1 smlouvy s firmou s firmou Ing. Luboš Hlaváček z České Skalice-vodovod v nové ulici za
školou – umístění hydrantu za Kč 47.432 vč. DPH.:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Dodatek č. 1 smlouvy s Pavlem Lackem o pronájmu bufetu ve Sport klubu Rasošky:
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.
7. Rozpočtové opatření č. 7:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Odpověď manželům Jandíkovým-obec situaci řeší, rozhodnutí vydá na příštím zasedání:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 6
Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Denisa Součková
Vladimír Fišar
Zápis dne 6. 9. 2018

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

