Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 1 ze dne 30. 10. 2018
č.j.: OUR/130/2018

sp.zn. 101.1.2 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:35 hod
Konec jednání: 20:00 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Vladimír Fišar, Ing. Věra Voslařová,
Ing. Bc. Luboš Rejl, Ing Martina Krystová,

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 7 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Vladimír Fišar, Miloš Exnar
3. Program:
1. Slib členů zastupitelstva obce
2. Schválení programu jednání
3. Volba zapisovatele, ověřovatelů
4. Typ volby – veřejná – tajná
5. Určení funkcí – uvolněný - neuvolněný
6. Volba starosty
7. Volba místostarosty
8. Volba předsedů výborů
9. Odměny členům zastupitelstva
10. Smlouva ČEZ – věcné břemeno-služebnost
11. Smlouva ČEZ – věcné břemeno-služebnost
12. Převod sportoviště na ZŠ
13. Čekárna – pozemek
14. Jednací řád – změny
15. Změna pověřence na územní plán
16. Různé:
1. Slib členů zastupitelstva. Dosavadní starosta obce Oldřich Rezek jako předsedající přivítal všechny přítomné,
popřál jim hodně úspěchu v novém volební období a poděkoval občanům za důvěru. Konstatoval, že je
přítomno všech 7 členů zastupitelstva obce Rasošky, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Přečetl návrh
programu jednání a jako předsedající přednesl slib členů zastupitelstva obce. Zvolení zastupitelé jej stvrdili
slovem „slibuji“ a podpisem na listině obsahující tento slib. Osvědčení o zvolení zastupitelem nepředložil
Miloš Exnar, který si jej nestihl vyzvednout na poště a předloží ho příště a Ing. Luboš Rejl, který nastoupil
jako náhradník za odstupující Ing. Hanu Hřivnovou.
2. Schválení programu. Starosta obce se vrátil ke znění navrženého programu zasedání a požádal o jeho
schválení. Program byl schválen.

3. Volba zapisovatele a ověřovatelů. Zapisovatelem byla navržena Marie Kučerová, jako ověřovatelé Vladimír
Fišar a Miloš Exnar. Bylo schváleno.
4. Typ volby: veřejná nebo tajná. Navržená byla veřejná. Schváleno.
5. Určení funkcí: uvolnění či neuvolnění. Bylo schváleno starosta i místostarosta jako neuvolnění.
6. Volba starosty proběhla veřejně. Na funkci starosty byl navržen Oldřich Rezek. Bylo schváleno.
Ing. Martina Krystová k tomu dodala, že tento návrh vzešel již z počtu hlasů od občanů. Starosta obce
poděkoval za projevenou důvěru.
7. Volba místostarosty proběhla veřejně. Na funkci místostarosty byl navržen Ing. Pavel Pouznar.
Bylo schváleno.
8. Volba předsedů. Na funkci předseda finančního výboru byla navržena Ing. Věra Voslařová. Bylo schváleno.
Počet členů finančního výboru byl schválen na pět. Předsedou kontrolního výboru byl navržen Ing. Bc.
Luboš Rejl. Bylo schváleno. Počet členů kontrolního výboru byl schválen na pět. Dále bylo schváleno
zřízení kulturního výboru. Jako předseda výboru byli navrženi dva kandidáti, Ing. Martina Krystová a
Vladimír Fišar. Oba přednesli své vize o činnosti kulturního výboru. Po krátké diskuzi byl zvolen Vladimír
Fišar. Počet členů kulturního výboru byl schválen na pět.
9. Odměny členům zastupitelstva. Starosta obce přednesl návrh stanovit odměny výpočtem 80 % ze státem
předepsaného tarifu pro zastupitele pro rok 2019 a platící pro celé volební období 2018-2022. Bylo
schváleno. Odměny budou zastupitelům náležet od 1. 11. 2018. Bylo schváleno.
Zastupiteli Miloši Exnarovi bylo dle zákona o obcích, § 84, odst. 2, písm.p) schváleno od 1. 1. 2019 uzavření
dohody o provedení práce – správce sportovního areálu s výší měsíční odměny 2.000 Kč, vyplácené
z odměny místostarosty. Předsedové výborů na příštím zasedání přednesou návrhy členů svých výborů.
10. Firma ČEZ Distribuce v zastoupení firmou SIGNALBAU, a.s.
předložila návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV12-2017750/VB/2 na pozemku parc.č. 2095, v k.ú. Rasošky. Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy –
kabelové vedení NN, uzemňovací páska. Bylo schváleno.
11. Firma ČEZ Distribuce v zastoupení firmou TELKABEL CR s.r.o
předložila návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu č. IV-12-201758 Rasošky – knn příp. p. č. 1695 pro rodinný domek. Bylo schváleno.
12. Obec Rasošky v roce 2018 financovala vybudování Sportoviště u ZŠ a v listopadu ho převádí na základě
předávacího protokolu škole do správy. Bylo schváleno.
13. Pozemek pod čekárnou. Starosta obce rekapituloval jednání s Ing. Rostislavem Holínským o odkupu
pozemku pod autobusovou čekárnou a přečetl dopis od něho, ve kterém navrhuje směnu obecního pozemku
parc.č. 1626/1 o velikosti 954 m2 za jeho pozemek pod čekárnou parc. č. 316 a 2268 s podmínkou, že obecní
pozemek je určen k bytové zástavbě. Po krátké diskuzi se zastupitelé dohodli, že obec Ing. R. Holínskému
odpoví, že směna není možná, pozemek je veden jako zelená plocha a má s pozemkem jiné záměry. Přesto se
chce na vyřešení situace dohodnout.
14. Jednací řád – změny. Starosta obce na pracovní schůzce požádal zastupitele, aby se seznámili s jednacím
řádem obce a případně na zasedání navrhli jeho změny. Sám navrhl v bodu XIII, odst. 2) bylo uvedeno, že
ověřovatelé se k zápisu ze zastupitelstva vyjádří do 7 dnů do 17 hodiny, tak aby navržené změny nebo
doplnění zápisu mohl posoudit i druhý zapisovatel a mohlo dojít k podpisu zápisu do 10 dnů. Bylo
schváleno. Další změnou bylo navrženo vypuštění věty o osadním výboru v článku XII. Odst. 2) poslední
věta. Bylo schváleno.
15. Změna pověřence na územní plán. V minulém volebním období byla tímto pověřena Ing. Eva Libichová.
Nyní je potřeba pověřit nového zástupce, nejlépe starostu nebo místostarostu, kteří mají právo jednání i
podpisu za obec. Byl schválen Ing. Pavel Pouznar.
16. Rozpočet. Starosta obce předložil zastupitelům návrh rozpočtu a společně se domluvili na pracovní schůzce
k rozpočtu na 8. 11. 18 od 18:00 hodin.
17. Starosta obce poděkoval ZO Zahrádkářů Rasošky za uspořádání podzimní výstavy v zasedací místnosti
úřadu.

18. Různé:
a) Ing. Martina Krystová osvětlila, proč se Ing. Hana Hřivnová vzdala mandátu zastupitele, kdy u ní nastala
situace neslučitelná s výkonem této funkce. Tlumočila zastupitelům, že Ing. H. Hřivnová přeje zvoleným
zastupitelům úspěchy a děkuje za pochopení.
b) pan Miroslav Slezák se vrátil k jednání na minulém zasedání a chtěl opravit výroky Ing. Pavla Pouznar, že
finanční výbor ohledně rozpočtu školy navrhuje……že toto byla mylná informace, že to byl návrh předsedy
finančního výboru. Ing. Pavel Pouznar toto uznal.
c) Paní Věra Slezáková upozornila, že v obci poletují hořící lampionky, že jim takový to spadl na střechu a že
hrozí možnost požáru. Bylo by dobré, kdyby obec upozornila občany, aby tyto lampionky přání nepoužívali.
Dále požádala v souvislosti, že v časných ranních hodinách je v obci tma, kdy lidé již chodí do zaměstnání,
zda by se nemohlo veřejné osvětlení zapínat již ve 4 hodiny. V okolních obcích se svítí celou noc. Po krátké
diskuzi se zastupitelé dohodli, že se k tomuto tématu vrátí při projednávání rozpočtu obce.
d) Pan Vítězslav Holínský se zeptal, jak se pokročilo v novém územním plánu? Starost obce mu odpověděl, že
MěÚ Jaroměř už všechny potřebné úkony provedl a územní plán předal firmě SURPMO k dokončení.
e) Ing. Martina Krystová se vrátila k diskuzi o kulturním výboru, že toho v obci udělala hodně, mimo jiné její
děti chodily několik let v tříkrálové sbírce.
Na závěr se starosta obce dotázal, zda má ještě někdo něco do diskuze, poděkoval přítomným za účast a
zasedání ve 20:00 hodin ukončil.

Usnesení č. 1 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 30. 10. 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. Tip volby - veřejná:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Určení funkcí – neuvolněný starosta:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Určení funkcí – neuvolněný místostarosta:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Volba starosty – Oldřich Rezek:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Volba místostarosty – Ing. Pavel Pouznar:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
8.

Předseda finančního výboru: Ing. Věra Voslařová
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

9.

Počet členů finančního výboru – pět:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

10. Předseda kontrolního výboru: Ing. Bc. Luboš Rejl
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
11. Počet členů kontrolního výboru – pět:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
12. Zřízení kulturního výboru:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
13. Předseda kulturního výboru: Vladimír Fišar
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 3 Krystová, Rejl, Fišar.
14. Počet členů kulturního výboru - pět:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
15. Odměny členů zastupitelstva-80 % ze státem předepsaného tarifu pro rok 2019
a platící po celé volební období 2018-2022:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
16. Souhlas s dohodou o provedení práce pro zastupitele Miloše Exnara jako správce sportovního areálu
s odměnou ve výši 2.000 Kč měsíčně, odečtené z odměny místostarosty:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Exnar.

17. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy s firmou ČEZ Distribuce v zastoupení firmou SIGNALBAU, a.s., o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017750/VB/2 na pozemku parc.č. 2095,
v k.ú. Rasošky. Jedná se o stavbu zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN, uzemňovací páska.
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.
18. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy s firmou ČEZ Distribuce v zastoupení firmou TELKABEL CR s.r.o,
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-201758 Rasošky – knn
příp. p. č. 1695 pro rodinný domek.
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
19. Převod sportoviště u ZŠ do správy příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod ke dni
7.11.2018
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
20. Změna jednacího řádu – bod číslo XII, odst. 2 – vypustit větu o osadním výboru
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Fišar.
21. Změna jednacího řádu – bod XIII, odst. 2) bude uvedeno, že ověřovatelé se k zápisu ze zastupitelstva
vyjádří do 7 dnů do 17 hodiny, tak aby navržené změny nebo doplnění zápisu mohl posoudit i druhý ze
zapisovatelů a mohlo dojít k podpisu zápisu do 10 dnů.
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 1 Krystová.
22. Pověřenec pro jednání o územním plánu obce – Ing. Pavel Pouznar
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

1. Předseda kulturního výboru: Ing. Martina Krystová
Pro – 2 Krystová, Rejl, proti – 0, zdržel se – 5.
III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Miloš Exnar
Vladimír Fišar

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

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 31. 10. 2018
Vyhotovila: Marie Kučerová..............................

