Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 3 ze dne 8. 1. 2019
č.j.: OUR/3/2019

sp.zn. 101.1.2 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:35 hod
Konec jednání: 19:18 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. Martina Krystová, Miloš Exnar
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Smlouva o smlouvě budoucí – plynárenské zařízení
5. Pověření starosty o vypracování zadání výb. řízení – školní ulice
6. Plán kontrol výborů v roce 2019
7. Volba stavebního výboru
8. Osvětlení hřiště s umělým povrchem – informace
9. Autobusová čekárna – cenový odhad – informace
10. Návrh finančního výboru na hlasování
11. Rozpočtové opatření č. 10/2018
12. Různé – diskuze
1. Schválení programu. Starosta obce zahájil zasedání, uvítal přítomné, popřál jim pevné zdraví v novém roce,
zhodnotil, že je přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo usnášení schopné. Přednesl návrh programu jednání a
ten byl schválen.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů. Zapisovatelem byla navržena Marie Kučerová, jako ověřovatelé Ing.
Martina Krystová a Miloš Exnar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení. Zadané úkoly nebyly.
4. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí nájemní č. 9418003453/2018/4000221192 s firmou GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem. Smlouva
pojednává o vybudování plynovodu v nové ulici za školou. Byla schválena.

5. Starosta obce požádal zastupitele o pověření k vypracování zadání výběrového řízení na zhotovení
chodníku ve školní ulici plus parkovací stání, které předloží na příští zasedání. Schváleno.
6. Plán kontrol. Ing. Věra Voslařová přečetla návrh plánu kontrol finančním výborem. Budou
provedeny dvě kontroly na obecním úřadě a dvě kontroly ve škole. Schváleno. Ing. Bc. Luboš Rejl
přečetl návrh plánu kontrol kontrolním výborem. Budou provedeny dvě kontroly na obecním úřadě
a dvě kontroly ve škole. Schváleno.
7. Volba stavebního výboru. Starosta obce se zeptal Ing. Martiny Krystové, zda je ochotna vést
stavební výbor a po jejím souhlasu dal hlasovat o zřízení stavebního výboru s počtem členů – 5.
Schváleno. Jako předsedkyně stavebního výboru byla schválena Ing. Martina Krystová. Jako členy
stavebního výboru byli zvoleni: Ing. Stanislav Čermák, Bc. Václav Rejchrt, Ing. Hana Hřivnová a
Vladimír Fišar. Schváleno.
8. Osvětlení hřiště s umělým povrchem. Žádost o osvětlení hřiště byla projednávána i na minulém zasedání.
Starosta obce obstaral předběžný odhad ceny v částce cca 398 tis. korun a pan Vladimír Fišar předložil druhý
odhad ceny za cca 151 tisíc korun. Ceny se výrazně liší, ale v podstatě se řešilo, zda osvětlení provést či
nikoliv. Ing. Pavel Pouznar k tomu řekl, že se se starostou pojedou na již provedené osvětlení hřiště podívat.
Z diskuze vyplynul návrh na usnesení: Starosta obce osloví projektanty a na příštím zasedání předloží
cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace na osvětlení hřiště s umělým povrchem. Schváleno.
9. Autobusová čekárna – informace. Starosta obce informoval, že čeká na ocenění návrhu oplocení čekárny.
Potom bude možné posoudit možná řešení, jednání budou pokračovat.
10. Finanční výbor v prosinci provedl kontrolu na obecní úřadě, z které vzešel návrh na usnesení vedení
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu: Zastupitelstvo schvaluje vedení účetnictví příspěvkové organizaci
ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod ve zjednodušeném rozsahu dle § 9, odst. 3, písm. a) zákona o účetnictví č.
563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Schváleno. Usnesení bude předáno škole.
11. Rozpočtové opatření č. 10/2018. Starosta obce informoval zastupitele o provedeném rozpočtovém
opatření, došlo k navýšení daňových příjmů, ve výdajích došlo k přesunu položek mezi paragrafy bez
navýšení celkových výdajů. Zastupitelé ho berou na vědomí.
12. Různé:
a) Starosta obce informoval o změně v úklidu obce. Pan Roman Baše na vlastní žádost skončil, ponechá si
pouze péči o místní hřbitov. Jako noví pracovníci úklidu obce se přihlásili manželé Jandíkovi.
b) Starosta obce dodatečně poděkoval panu Romanu Bašovi za jeho dlouhodobou práci v obci. Dále
poděkoval firmě BEAS SOLAR, s.r.o. za poskytnutý finanční dar. Rodinám Tázlerových, Kulhavých
z Dolního Plesu a rodině Petry Pilařové za provedení Tříkrálové sbírky, výtěžek se ještě neví.
c) Starosta obce informoval o připravovaném veřejném bruslení v Jaroměři v neděli 27. ledna 2019 v čase od
10:30 do 12:30 hodin.
d) Pracovní schůzka zastupitelů bude ve čtvrtek 31. 1. 2019 od 18:00 hodin na obecním úřadě a příští
zastupitelstvo se uskuteční v úterý 5. 2. 2019.
DISKUZE:
a) Starosta obce pozval přítomné na Myslivecký ples, který pořádá MS Paseky v sobotu 19. ledna, ještě jsou
lístky k prodeji.
b) Starosta obce informoval a vypracovávání strategického plánu obce, který má předat firmě DABONA.
Ing. Martina Krystová se nabídla, že mu nějaké informace poskytne.
c) Paní Věra Slezáková se zeptala, zda kulturní výbor připravuje nějaký výlet. Pan Vladimír Fišar jí
odpověděl, že výlet určitě bude, místo a termín se vybírá.
d) Pan Vladimír Fišar informoval, že ho pan Kohl požádal o dobudování chodníku před jeho garáží. Starosta
obce k tomu řekl, že tuto možnost zváží a provést by se to mohlo, až se bude dělat chodník ve školní ulici.
Další diskuze nebyla, starosta obce poděkoval za účast a v 19:18 hodin ukončil zasedání.

Usnesení č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 8. 1. 2019
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. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí nájemní č. 9418003453/2018/4000221192 s firmou GasNet, s.r.o.:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Pověření starosty obce k přeložení zadání výběrového řízení na zhotovení chodníků ve školní ulici plus
parkovací stání:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Plán kontrol pro rok 2019 finančního výboru:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Plán kontrol pro rok 2019 kontrolního výboru:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Zřízení stavebního výboru:
Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.
8.

Předseda stavebního výboru – Ing. Martina Krystová:
Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.

9.

Členové stavebního výboru:
Ing. Stanislav Čermák, Bc. Václav Rejchrt, Ing. Hana Hřivnová, Vladimír Fišar
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

10. Zastupitelstvo schvaluje vedení účetnictví příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod ve
zjednodušeném rozsahu dle § 9, odst. 3, písm. a) zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších
předpisů.
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

1. Starostovi obce předložit tři cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace na osvětlení hřiště
s umělým povrchem.
2. Starostovi obce k přeložení zadání výběrového řízení na zhotovení chodníků ve školní ulici plus parkovací
Stání.

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č. 10/2018.

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Ing. Marina Krystová
Miloš Exnar

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

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 9. 1. 2019

Zapsala: Marie Kučerová .............................

