Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 4 ze dne 5. 2. 2019
č.j.: OUR/15/2019

sp.zn. 101.2.1 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:37 hod
Konec jednání: 19:42 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Ing. Věra Voslařová,
Ing. Bc. Luboš Rejl, Ing Martina Krystová,
Omluveni: Vladimír Fišar.

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Ing. Pavel Pouznar, Ing. Věra Voslařová
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Schválení strategického plánu obce
5. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy OÚ
6. Schválení zadání výběrového řízení – chodník ve školní ulici
7. Výběr projektanta na osvětlení hřiště s um.povrchem
8. Rozpočtové opatření č. 1/19 – na vědomí
9. Odměny členů výborů
10. Prodloužení chodníku k Josefovu – informace
11. Kanalizace – informace
12. Autobusová čekárna – informace
13. Zpráva finančního výboru z provedené kontroly
14. Různé – diskuze
1. Schválení programu. Starosta obce zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 6 zastupitelů,
pan Vladimír Fišar je omluven, zastupitelstvo je usnášení schopné. Přednesl návrh programu jednání a ten byl
schválen.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů. Zapisovatelem byla navržena Marie Kučerová, jako ověřovatelé Ing. Pavel
Pouznar a Ing. Věra Voslařová. Schváleno.
3. Kontrola usnesení. Starosta obce měl zajistit předložení cenových nabídek na osvětlení hřiště u obecního
úřadu a vypracovaní zadání pro výběrové řízení na chodník ve školní ulici – řešeno v bodech níže.

4. Strategický plán obce je jednou z podmínek žádosti o dotaci na opravu budovy obecního úřadu.
Obsahuje co obec má, jaké činnosti se v obci konají a co obec plánuje výhledově vybudovat.
Podklady připravoval starosta obce a Ing. Pavel Pouznar, podklady také poskytla Ing. Martina
Krystová. Navrženou verzi dostali zastupitelé na pracovní schůzce. Ing. Věra Voslařová zpracovala
závěrečné opravy. Ing. Bc. Luboš Rejl poděkoval za vypracování plánu a navrhl v budoucnosti tento
plán aktualizovat, aby odrážel i ekonomickou stránku. Pan Miroslav Slezák se zeptal, zda bude tento
strategický plán k nahlédnutí, starosta obce odpověděl, že bude zveřejněn na webových stránkách
obce. Po ukončené diskuzi byl strategický plán obce i s navrženými opravami schválen.
5. Schválení podání žádosti o dotaci. Starosta obce požádal zastupitele schválení záměru podat žádost
na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na rekonstrukci budovy obecního úřadu. Bylo schváleno.
6. Výběrové řízení na chodník ve školní ulici. Starosta obce informoval, že projekt je hotový, přesunutí
el. sloupů je v povolovacím řízení, které by mělo být do konce února vyřízeno. Zhotovení chodníků
je plánováno záměrně na školní prázdniny, kdy je v ulici minimální provoz. Ing. Věra Voslařová
požádala o doplnění podmínky, že dodavatel nezadá zhotovení chodníků žádnému subdodavateli.
Po té bylo zadání výběrového řízení schváleno. Starosta obce přistoupil k jmenování členů do
hodnotící komise tohoto výběrového řízení. Po krátké diskuzi se s předsedkyní stavebního výboru
dohodli, že komise bude jmenována na příštím zasedání zastupitelstva 5. 3. 2019. Termín
výběrového řízení je stanoven na 28. 3. 2019.
7. Výběr projektanta na osvětlení hřiště s um. povrchem. Starosta obce měl za úkol předložit cenové
nabídky. Oslovil pět projektantů, nabídky se vrátily čtyři. Předal je stavebnímu výboru, který je
zhodnotí a na příštím zasedání oznámí doporučení.
8. Rozpočtové opatření č. 1/19. Starosta obce informoval přítomné, že obec v lednu obdržela oznámení o přesné
částce dotace pro tok 2019 ze státního rozpočtu, a proto tuto příjmovou položku upravuje. Zastupitelé vzali
rozpočtové opatření na vědomí.
9. Odměny členů výborů. Starosta obce informoval, že po dlouhé době nastala situace, kdy je zastupitel
předsedou výboru a zároveň členem jiného výboru a je potřeba schválit výši odměn. Navrhl stanovit výši
odměny na 90% z tabulky Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. pro neuvolněného zastupitele-předsedu výboru a
to od 6. 2. 2019. Bylo schváleno.
10. Starosta obce informoval o jednání o zhotovení chodníku k Josefovu. Nejjednodušší a nejrychlejší řešení
by bylo zřídit přechodové místo proti hřbitovu a u odbočky na Dolní Ples by bylo druhé. Na zhotovení
chodníku má zájem i město Jaroměř, které by se podílelo i finančně. Starosta obce požádal projektanta Ing.
Pauluse o nastínění studie optimálního řešení. Ing. Bc. Luboš Rejl požádal, aby bylo v projektu počítáno i
s provedením osvětlení chodníku až k Josefovu. Rozvinula se diskuze, proč dvě přechodová místa a kudy
nejlépe chodník vést. Bude nutné zároveň jednat i se SÚS Hradec Králové.
11. Starosta obce informoval o jednání s obcí Vlkov ohledně společné kanalizace. Obec Vlkov zvažuje
variantu o rozdělení projektu, že by každá obce šla svou vlastní cestou zhotovení ČOV. Pro obec Rasošky
by znamenalo vybudovat si svoji ČOV nebo se napojit na Jaroměř. Bude nutné požádat o přepracování
plánu vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje a i přepracovat projekt obce.
12. Starosta obce informoval o situaci k autobusové čekárně. Ing. Rostislav Holínský obci nabídl prodej
pozemku za určitých podmínek, které je nutno dále posoudit. Za tímto účelem se zastupitelé se dohodli, že
starosta obce pozve Ing. Holínského na pracovní schůzku.
13. Zpráva finančního výboru. Ing. Věra Voslařová přečetla zprávu z kontroly na OÚ ze dne 13.12.2018.
Nebyly zjištěny závažné nedostatky, bylo doporučeno aktualizovat vnitřní směrnice. Stav hotovosti
v pokladně souhlasil. Finanční výbor doporučil zastupitelstvu schválit pro příspěvkovou organizaci povolení
vést účetnictví ve zjednodušeném způsobu, což zastupitelé schválili na zasedání v lednu.

12. Různé:
a) Starosta obce informoval o stavu obyvatel obce k 31. 12. 2018. Evidováno je 687 obyvatel, z toho 69 na
Dolním Plese a 618 v Rasoškách. Věkový průměr je 38,1 let.
b) Starosta obce informoval, že se o Tříkrálové sbírce v obci vybralo 14.876 Kč a 0,5 Lipa a poděkoval
přispívajícím.
c) Starosta obce pozval přítomné na cestopisnou přednášku Ekvádor, kterou organizuje kulturní výbor, koná
se 9. 2. 2019 ve Sport Klubu v Rasoškách.
d) Pracovní schůzka zastupitelů bude ve čtvrtek 28. 2. 2019 od 18:00 hodin na obecním úřadě a příští
zastupitelstvo se uskuteční v úterý 5. 3. 2019.
DISKUZE:
a) Pan Miroslav Slezák se vrátil k diskuzi o kanalizaci a upozornil, že je potřeba zvážit také financování a
přesvědčit obyvatele, aby se na kanalizaci napojili. Ing. Martina Krystová k tomu řekla, že má aktuální
informace na toto téma, které předá k dispozici.
b) Ing. Martina Krystová oznámila, že byla požádána zeptat se, jak pokračuje odkup pozemků u fotbalového
hřiště? Starosta obce jí k tomu řekl, že jednání pokračují a že s místostarostou plánují zajet přímo na
Biskupství v Hradci Králové. Je třeba dohodnout reálnou cenu.
Další diskuze nebyla, starosta obce poděkoval za návštěvu a v 19:42 hodin zasedání ukončil.

Usnesení č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 5. 2. 2019
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. Strategický plán obce pro žádost o dotaci:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy obecního úřadu:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Zadání výběrového řízení na zhotovitele chodníků a parkovacích stání ve školní ulici:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Stanovení odměn pro Neuvolněného předsedu výboru a zároveň člena v jiném výboru od 6. 2. 2019 ve výši
90% ze stanovené možné odměny pro Neuvolněného předsedu výboru dle Přílohy k nařízení vlády č.
202/2018 Sb.:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č. 1/2019.

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar
Ing. Věra Voslařová

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

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 6. 2. 2019
Zapsala: Marie Kučerová .............................

