Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 2 ze dne 4. 12. 2018
č.j.: OUR/143/2018

sp.zn. 101.1.2 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:35 hod
Konec jednání: 19:45 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: Ing. Věra Voslařová, Ing. Bc. Luboš Rejl
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Jmenování členů finančního výboru
5. Jmenování členů kontrolního výboru
6. Jmenování členů kulturního výboru
7. Schválení žádostí o dotaci z rozpočtu obce 2019
8. Schválení poskytnutí darů z rozpočtu obce 2019
9. Schválení rozpočtu obce na rok 2019
10. Schválení rozpočtu ZŠ a MŚ Rasošky na rok 2019
11. Rozpočtové opatření č. 9/2018
12. Pověření starosty závěrečným rozpočtovým opatřením
13. Jmenování zástupce k územnímu plánu
14. Žádost o osvětlení hřiště
15. Různé – diskuze
1. Schválení programu. Starosta obce zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 7 zastupitelů a
tak je zastupitelstvo usnášení schopné. Přednesl návrh programu jednání a ten byl schválen.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů. Zapisovatelem byla navržena Marie Kučerová, jako ověřovatelé Ing. Věra
Voslařová, Ing. Bc. Luboš Rejl. Schváleno.
3. Kontrola usnesení. Zadané úkoly nebyly.
4. Jmenování členů finančního výboru. Ing. Věra Voslařová jako členky finančního výboru navrhla: Hanu
Kadlecovou, Ivetu Jandíkovou, Ivu Školovou a Kristýnu Pilařovou. Schváleno.

5. Jmenování členů kontrolního výboru. Ing. Bc. Luboš Rejl navrhl členy: Ing. Petra Morávka, Zbyňka
Kleina, Ing. Martinu Krystovou a Marka Rejla. Schváleno.
6. Jmenování členů kulturního výboru. Pan Vladimír Fišar navrhl členy: Zdeňku Bartošovou, Markétu
Alinovou, Ing. Věru Voslařovou a Kristýnu Pilařovou. Schváleno.
7. Schválení žádostí o dotace z rozpočtu obce na rok 2019. Starosta obce dal hlasovat o každé žádosti a
částce. Žádost MS Paseky byla na 15.000 Kč, zastupitelstvo dotaci navýšilo na 20.000 Kč, žádost
Jaromíra Tázlera – motorismus byla na 15.000 Kč, návrh na hlasování byl 5.000 Kč a to bylo
schváleno. Žádost TJ Rasošky byla na částku 610.000 Kč, návrh na hlasování ve výši 150.000 Kč
byl schválen. Ostatním žádostem bylo vyhověno v požadované výši. Viz usnesení bod č. 6.
8. Schválení poskytnutých darů z rozpočtu obce na rok 2019. Starosta obce dal hlasovat o poskytnutí daru pro
organizace, viz usnesení č. 7. Schváleno. Dále starosta obce dal hlasovat o hodnotě balíčku pro jubilanty ve
výši 700 Kč a hodnotě dárku na vítání občánků ve výši 600 Kč. Schváleno.
9. Schválení rozpočtu obce na rok 2019. Starosta obce dal hlasovat o příspěvku pro ZŠ a MŠ Rasošky na rok
2019 ve výši 1,690.000 Kč. Schváleno. Starosta obce dal hlasovat o odměnách členů výborů ve výši 100
Kč/hod schůzky a prováděné kontroly. Schváleno. Starosta obce dal hlasovat o předloženém rozpočtu obce
na rok 2019 s příjmy ve výši 11,395.000 Kč a výdaji 14,755.000 Kč se závaznými ukazateli – paragrafy,
rozpočet je schodkový, rozdíl bude uhrazen z naspořených prostředků z minulých let. Důvodem rozdílu
mezi schváleným rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu na rok 2019, schváleným v roce 2016, je
navýšení očekávaných daňových příjmů, ve výdajích došlo k odložení - snížení investic – výstavba
sportovní haly se odkládá, a navýšení investic – vybudování inženýrských sítí v nové ulici za školou,
oprava chodníků ve školní ulici včetně přeložky el. sloupů, rekonstrukce budovy obecního úřadu. Ke
zvýšení provozních nákladů došlo vlivem zdražování energií a služeb a zvýšením příspěvku na provoz ZŠ
a MŠ Rasošky. Rozpočet byl schválen.
10. Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod pro rok 2019. Starosta obce dal hlasovat o
předloženém návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod. Rozpočet byl schválen.
11. Rozpočtové opatření č. 9/2018. Starosta obce informoval zastupitele o provedeném rozpočtovém opatření
v položce příjmu – příspěvek od firmy EKO-KOM. Zastupitelé je berou na vědomí.
12. Pověření starosty závěrečným rozpočtovým opatřením. Starosta obce požádal zastupitelé o pověření
závěrečným rozpočtovým opatřením. Schváleno.
13. Jmenování zástupce k územnímu plánu. Na minulém zasedání se hlasovalo o ustanovení pověřeného
zástupce pro jednání o územním plánu. Po jeho oznámení na Stavební úřad v Jaroměři obci přišla zpětná
žádost, aby zastupitelé provedli nové usnesení v následujícím znění:
„Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Pavla Pouznara jako určeného zastupitele podle ustanovení § 47 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, který bude spolupracovat s úřadem územního plánování Městského úřadu Jaroměř při pořizování
územního plánu Rasošky“. Schváleno.
14. Žádost o osvětlení hřiště. Paní Pilařová jménem volejbalového spolku podala žádost o osvětlení hřiště
s umělým povrchem, aby mohlo být v podzimních měsících využíváno déle. Z proběhlé diskuze vzešel návrh
na pověření starosty obce obstarat hrubý cenový odhad nákladů na zřízení osvětlení. Pověření bylo
schváleno.
15. Různé:
a) Starosta obce informoval o jednání s Ing. R. Holínským ohledně pozemku pod autobusovou čekárnou. Ing.
R.Holínský předložil návrh finančních požadavků za nájem, oplocení atd. Starosta obce k tomu řekl, že je
potřeba jednotlivé požadavky zvážit, provést finanční analýzu a že jednání budou pokračovat.
b) Starosta obce informoval o dotačních možnostech na rekonstrukci budovy obecního úřadu. Dotace Zelená
úsporám by byla minimální. Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotaci na Rekonstrukci a přestavbu
veřejných budov, kde je možné získat dotaci až ve výši 70% nákladů. Je k tomu potřeba vypracovat
Strategický plán obce. Firma DABONA nám nabízí jeho vypracování za 24.200 Kč vč. DPH. Zastupitelé
vypracování strategického plánu obce firmou DABONA, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou schválili.

c) Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením. Starosta obce požádal o schválení určení pravomocí
k rozpočtovým opatřením pro období od 4. 12. 2018 do 31. 11. 2022. Schváleno.
d) Žádost manželů Bekových. V první žádosti žádají o rozšíření veřejného osvětlení v jejich ulici. Starosta
obce k tomu řekl, že by to neměl být problém a žádosti se vyhoví při reinstalaci vánoční výzdoby, kdy bude
v obci montážní plošina. Schváleno. V druhé žádosti požadují instalaci zpomalovacích retardérů v celé šířce
komunikace v jejich ulici, neboť se v obci nedodržuje povolená rychlost 40. Rozvinula se diskuze, ze které
vyplynulo, že se v první řadě uveřejní článek v místním zpravodaji a do příštího zasedání se zastupitelé
inspirují dle způsobu řešení v jiných obcích.
e) Starosta obce informoval přítomné, že Tříkrálová sbírka se bude konat 5. ledna 2019.
f) Starosta obce poděkoval SDH Rasošky za uspořádání rozsvěcení vánočního stromu s programem.
Z docházejících pozitivních ohlasů je patrno, že se akce povedla. Předem poděkoval TJ Rasošky a
kulturnímu výboru za Mikulášskou nadílku, která se koná následující den po zasedání u obecního úřadu.
DISKUZE:
a) Ing. Bc. Luboš Rejl sdělil paní Věře Slezákové, že její žádosti bude vyhověno a že veřejné osvětlení
v obci bude svítit od nového roku celou noc.
b) Ing. Bc. Luboš Rejl vznesl návrh na zřízení stavebního výboru, jehož předsedkyní by byla Ing. Martina
Krystová. Z diskuze vyplynul závěr, že Ing. Martina Krystová si připraví seznam případných členů
stavebního výboru a na příštím zasedání se případně schválí zřízení výboru, počet jeho členů a jmenování
členů.
c) Starosta obce pozval přítomné na Mikulášskou nadílku pořádanou 5. 12. 2018 u obecního úřadu.
d) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka bude 3. 1. 2019 a příští zastupitelstvo 8. 1. 2019.
Další diskuze nebyla, starosta obce poděkoval za účast, zastupitelům za práci v novém volebním období a
přítomným občanům popřál do nového roku hlavně hodně zdraví. V 19:45 hodin ukončil zasedání.

Usnesení č. 2 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 4. 12. 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. Jmenování členů finančního výboru: Hana Kadlecová, Iveta Jandíková, Iva Školová, Kristýna Pilařová:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Jmenování členů kontrolního výboru: Ing. Petr Morávek, Zbyněk Klein, Ing. Martina Krystová, Marek Rejl:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Jmenování členů kulturního výboru: Zdeňka Bartošová, Markéta Alinová, Ing. Věra Voslařová, Kristýna
Pilařová:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Žádosti o dotace z rozpočtu obce pro rok 2019:
Myslivecké sdružení Paseky – 20.000 Kč

Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

J. Tázler – motorismus - 5.000 Kč

Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Martin Rund - malá kopaná -6.000 Kč

Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

TJ Rasošky - fotbal - 150.000 Kč

Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

SDH Rasošky - 60.0000 Kč

Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

7. Poskytnutí darů z rozpočtu obce pro rok 2019:
Dar-Hospic Č.Kostelec - 7.000 Kč

Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Dar-Dům Sv.Josefa, Žireč - 7.000 Kč

Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Dar-Knihovna Jaroměř - 5.000 Kč

Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Dar-Včelaři Jaroměř - 3.000 Kč

Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Dar-Zahrádkáři - 16.000 Kč

Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Schválení hodnoty balíčku pro jubilanty - 700,-- Kč.

Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Schválení hodnoty daru k Vítání občánků do života - 600,-- Kč
8.

Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Rozpočet obce pro rok 2019:

Příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Rasošky 1,690.000 Kč

Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Schválení odměny členů výboru 100 Kč/hod. schůzky

Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Rozpočet obce pro rok 2019 s celkovými příjmy 11,395.000 Kč

Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Rozpočet obce pro rok 2019 s celkovými výdaji 14,755.000 Kč jako schodkový,
se závaznými ukazateli-Paragrafy,
rozdíl mezi příjmy a výdaji bude uhrazen z naspořených prostředků z minulých let
Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0
Důvodem rozdílu mezi schváleným rozpočtem a střednědobým výhledem rozpočtu na rok 2019, schváleným
v roce 2016, je navýšení očekávaných daňových příjmů, ve výdajích došlo k odložení - snížení investic –
výstavba sportovní haly se odkládá, a navýšení investic – vybudování inženýrských sítí v nové ulici za školou,
oprava chodníků ve školní ulici včetně přeložky el. sloupů, rekonstrukce budovy obecního úřadu. Ke zvýšení
provozních nákladů došlo vlivem zdražování energií a služeb a zvýšením příspěvku na provoz ZŠ a MŠ
Rasošky.
9.

Rozpočet ZŚ a MŠ Rasošky, okres Náchod:
Celkové náklady 9,427.200 Kč
Celkové výnosy
719.000 Kč
Příspěvek od obce 1, 690.000 Kč
Příspěvek ze státního rozpočtu 7,018.900 Kč
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

10. Pověření starosty závěrečným rozpočtovým opatřením:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. Pavla Pouznara jako určeného zastupitele podle ustanovení § 47 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, který bude spolupracovat s úřadem územního plánování Městského úřadu Jaroměř při pořizování
územního plánu Rasošky“. Schváleno.
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
12. Pověření starosty obce zjištěním cenové nabídky na osvětlení hřiště s umělým povrchem:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
13. Firmu DABONA, s.r.o. Rychnov nad Kněžnou ke zpracování strategického plánu obce:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
14. Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením pro starostu obce:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
15. Rozšíření veřejného osvětlení v ulici parc.č. 2089/1, kat. území Rasošky.
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č. 9/2018.
Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Ing. Věra Voslařová

………................................

Ing. Bc. Luboš Rejl

...........................................

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 5. 12. 2018,

Marie Kučerová..............................

