Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 42 ze dne 2. 10. 2018
Č. j.: OUR/119/2018

sp.zn. 101.2.1 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:35 hod
Konec jednání: 20:05 hod
Přítomni: Ing. Pavel Pouznar, Denisa Součková, Vladimír Fišar, Miloš Exnar.
Ing. Martina Krystová, Ing. Eva Slezáková-Libichová.
Omluveni: Oldřich Rezek

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6- zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatelka: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar, Ing. Martina Krystová
3. Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Pozemek pod autobusovou čekárnou
5. Zpráva finančního výboru - škola
6. Zpráva kontrolního výboru
7. Smlouva o smlouvě budoucí – přeložka plynovodu
8. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení
9. Jandíkovi – informace
10. Rozpočtové opatření č. 8/2018
11. Různé – diskuze

K programu:
1. Schválení programu jednání:
Místostarosta obce Miloš Exnar zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 6
zastupitelů, starosta obce je omluven 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 Ing. Pavel Pouznar a Ing.
Martina Krystová. Schváleno.
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání. Zadané úkoly nebyly.

4. Pozemek pod autobusovou čekárnou. Starosta obce se obrátil na právníka, ten napsal pro Ing.
Holínského dopis, který mu byl předán. Ing. Holínský se k tomu vyjádřil, že momentálně nebude
nějakou dobu k dispozici a že po návratu se k celé věci vyjádří, ale nevyloučil možnost, že by
pozemek obci prodal. Takový je zatím poslední stav věci.
5. Zpráva finančního výboru. Ing. Pavel Pouznar informoval, že kontrola proběhla 20. září,
zrekapituloval situaci hospodaření ZŠ a MŠ Rasošky. V roce 2017 dostala škola 932 tisíc a 297 tisíc
čerpala z rezervního fondu, celkem tedy 1,207 tisíc korun. V roce 2018 škola dostala 1,219 tisíc
korun. V současné době škola po zhodnocení svého hospodaření požaduje navýšení finančních
prostředků na provoz školy a školky o 232 tisíc korun. Finanční výbor navrhuje částku pouze 200
tisíc korun a to tak, že 100 tisíc korun poskytne obec ze svého rozpočtu a 100 tisíc korun bude
z investičního fondu školy. Rozvinula se bouřlivá debata mezi Ing. Monikou Zmítkovou –
ředitelkou školy a Ing. Pouznarem a dalším zastupiteli. Ředitelka školy se bránila snížení,
zdůvodňovala, že neví o žádné položce, kterou by mohla omezit. Od nového školního roku vznikly
další zájmové kroužky, v letošním roce se ceny na trhu výrazně zvyšují. Došlo i k navýšení počtu
dětí a to všechno má vliv na čerpání finančních prostředků. Místostarosta obce dal hlasovat o
návrhu finančního výboru, tedy škole poskytnout 100 tisíc korun od obce a 100 000 z investičního
fondu obce. Schváleno. K tomu byl schválen odvod části odpisů z investičního fondu školy do
rozpočtu obce ve výši 100 tisíc korun.
6. Zpráva kontrolního výboru. Paní Denisa Součková přečetla zprávu z kontroly dne 17. září na
obecním úřadě. Ve své zprávě uvedla, že v zápise ze dne 3. 5. 2018 chybí na prezenční listině
podpis pana Miloše Exnara a je potřeba ho doplnit, upozornila, že v roce 2020 končí nájemní
smlouva se ZoD Rasošky, kde je roční výpovědní lhůta a měla by se brzy zahájit jednání o nové
smlouvě. Doporučuje obecnímu úřadu vyvolat jednání s panem Marxem – nájemcem Obecnice o
dodržování podmínek nájmu – časté parkování aut, návoz stavební suti.
Ing. Martina Krystová se zeptala na počet kontrolujících při kontrole, správně by měli být
minimálně tři. Ing. Pavel Pouznar jí za finanční výbor odpověděl, že byl přítomen i Miroslav
Slezák. Pan Miroslav Slezák k tomu řekl, že u kontroly byl coby zaměstnance školy, ne za finanční
výbor, protože to byl střet zájmů. Ing. Martina Krystová doporučila, aby příště byla prováděna
kontrola minimálně třemi členy. Ing. Monika Zmítková se vrátila k projednávání finančního
požadavku školy a v rámci diskuze požádala, aby bylo do zápisu přesně uvedeno: citace „že jsem
žádala o 232 tisíc korun, že mně nebylo vyhověno, při tom všechno bylo podloženo a mám takový
pocit, že prostě – vím, že plno lidí z vesnice děti ve škole nemá a myslí si, že třeba si řeknou ta
škola nám odebírá plno peněz a myslí si, že vy kdo jste dneska hlasovali na to, že nám seberete
z investičního fondu peníze, kde si šetříme doopravdy na to, abychom měli nějakou stěnu nebo na
další věci, takže odebíráte škole peníze – to je za prvé; za druhé si myslí, že to měla podložené
doopravdy přesně a vy jste s tím nesouhlasili a protože samozřejmě posloucháte lidi z vesnice, nad
to byste se ale měli povznést, protože ten subjekt tady je a funguje a vy byste ho měli spíš
obhajovat, tak jak je to na jiných vesnicích a má pocit, že vy co jste dneska hlasovali tady o tom, jak
to navrhl pan Pouznar nebo finanční výbor, tak že je to trochu populistický krok před volbama – to
je její názor“. Ing. Pavel Pouznar jí odpověděl, že toto si nemyslí a že nemá takovou odezvu, o
které Ing. Monika Zmítková mluví.
7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800090849/1/BVB/P o stavbě
plynárenského zařízení „Přeložka STL plynovodu pro výstavbu rodinných domků“ se společností
GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem. V rámci výstavby nové ulice za školou vznikla potřeba přeložky
stávajícího plynovodu. Smlouva byla schválena.
8. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č.
4000218270 se společností GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem. Předmětem smlouvy je úprava práv a

povinností spojených s provedením přeložky plynárenského zařízení v nové ulici za školou.
Smlouva byla schválena.
9. K žádosti Jandíkových z minulého zasedání místostarosta informoval, že po jednání o odstranění
kupy na sáňkování nebo zajištění zastínění výhledy do zahrady k manželům Jandíkovým došlo ke
vzájemné dohodě. Obec zajistí zřízení informační cedule, že kupa-kopeček slouží pouze k zimnímu
radovánkám a že její užívání je na vlastní nebezpečí. Bude nutné hlídat děti, aby toto respektovaly.
10. Rozpočtové opatření č. 8. V souvislosti s budováním prodloužení vodovodu v nové ulici za
školou se na obec obracejí majitelé přilehlých pozemků s žádostí o zřízení vodovodní přípojky.
Obec hradí použitý materiál na pozemcích obce, vznikla potřeba navýšení rozpočtu o 50 tisíc korun.
Při projednávání příjmu rozpočtového opatření Ing. Monika Zmítková požádala, aby již
odsouhlasený odvod odpisů školy byl navýšen o 50 tisíc korun, znovu vyjádřila obavu, že jí
finanční prostředky nebudou stačit. Po krátké diskuzi zastupitelé schválili další odvod odpisů do
rozpočtu obce ve výši 50 tisíc korun. Do výdajů byl zahrnut příspěvek na provoz školy ve výši 250
tisíc korun. Rozpočtové opatření č. 8 s příjmy 150 tisíc a výdaji 300 tisíc korun bylo schváleno.
11. Různé-diskuze:
a) Ing. Monika Zmítková poděkovala zastupitelům za 4letou spolupráci, zhodnotila, co se všechno
vybudovalo jak ve škole, tak v obci.
b) Pan Josef Slezák tlumočil žádost občanů, aby obec oslovila majitelé pozemků, kteří je neudržují,
nesekají trávu, aby se tak nedělo. Ze zákona mají povinnost 2x ročně.
c) Pan Miroslav Slezák se zeptal na pokračování jednání o prodejně potravin v obci. Ing. Pavel
Pouznar mu odpověděl, že kontaktovali majitelé obchodu, ale jejich stanovisko je stále stejné,
prodejnu neprodají. Ing. Martina Krystová informovala, že na podporu vesnických prodejen
existují dotační tituly.
d) Ing. Eva Slezáková se zeptala, jak bylo možné, že v Jaroměřském zpravodaji vyšlo výběrové
řízení na nájemce Sport klubu v Rasoškách. Paní Kučerová jí odpověděla, že se tak stalo ve snaze
zajistit zveřejnění ještě v měsíci září, kdy mělo být výběrové řízení vyhlášeno. V té době starosta
obce nepředpokládal, že nájemce svou výpověď vezme zpět. Úřad si uvědomuje, že to byla chyba.
Další příspěvek do diskuze nebyl, místostarosta obce poděkoval přítomným za účast, jménem pana
starosty poděkoval zastupitelům za jejich dosavadní práci pro obec a popřál jim úspěchy ve
volbách. Zasedání ukončil ve 20:05 hodin.

Usnesení č. 42 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 2. 10. 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. Poskytnout ZŠ a MŠ Rasošky příspěvek na provoz ve výši 100.000 Kč z rozpočtu obce a 100.000
převodem z investičního fondu obce:
Pro – 4,
V dodatečném hlasování:
příspěvek 232.000 Kč.

Zdržel se – 0, proti – 2 Krystová, Libichová z důvodu, že by poskytly

4. Odvod finančním prostředků z investičního fondu ZŠ a MŠ Rasošky do rozpočtu obce ve výši 100.000
Kč
Pro – 4, proti – 2 Krystová, Libichová, zdržel se – 0.
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800090849/1/BVB/P-přeložka plynovodu.:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Libichová.
6. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000218270:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Libichová.
7. Odvod finančním prostředků z investičního fondu ZŠ a MŠ Rasošky do rozpočtu obce ve výši 50.000 Kč
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Součková.
9. Rozpočtové opatření č. 8/2018:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Místostarosta obce Rasošky: Miloš Exnar ...........................................
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar
Ing. Martina Krystová
Zápis dne 4. 10. 2018

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

