Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 5 ze dne 5. 3. 2019
č.j.: OUR/22/2019

sp.zn. 101.2.1 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:35 hod
Konec jednání: 19:51 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Ing. Bc. Luboš Rejl,
Ing Martina Krystová, Vladimír Fišar.
Omluveni: Ing. Věra Voslařová.

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Ing. Bc. Luboš Rejl, Vladimír Fišar
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Smlouvy o poskytnutí dotace organizacím
5. Schválení žádostí – územní plán
6. Výběr projektanta na osvětlení hřiště
7. Výběr hodnotící komise k výběrovému řízení – školní ulice
8. Schválení rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky
9. Autobusová čekárna - informace
10. Chodník k Josefovu - informace
11. Kanalizace – informace
12. Nabídka na zpracování výběrového řízení – Dabona
13. Pozemky u fotbalového hřiště - informace
14. Svoz nebezpečného odpadu - informace
15. Diskuze
1. Schválení programu. Starosta obce zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 6
zastupitelů, Ing. Věra Voslařová je omluvena, 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.Bc.Luboš Rejl a Vladimír Fišar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení. Zadané úkoly z minulého zasedání nebyly.
4. Schválení smluv o poskytnutí dotací organizacím. Starosta obce ke každé smlouvě přečetl
podmínky poskytnutí dotace, tj. spoluúčast na akcích pořádaných obcí, a dal o smlouvě hlasovat.
Schváleny byly smlouvy č. 1 MS Paseky Rasošky, č.2 TJ Rasošky, č. 3 Jaromír Tázler, č. 4 SDH
Rasošky a č. 5 Martin Rund-malá kopaná.
5. Schválení žádostí o změnu územního plánu. Ing. Pavel Pouznar k tomu řekl, že bylo podáno celkem
22 žádostí respektive 23 žádostí, protože žádost č. 14 je vedená jako 14.1 a 14.2. na Městský úřad
v Jaroměři byly předány v květnu 2017 a v únoru 2019 obec Rasošky obdržela od úřadu stanovisko
doporučení či nedoporučení. V převážné většině se jednalo o změnu ze zahrady na stavební
pozemek. Přílohou rozhodování byly žádosti jednotlivých žadatelů. Po krátké diskuzi dal starosta
hlasovat o žádosti číslo 5, kde obec změnu územního plánu nedoporučuje. Žadatel byl o tomto
rozhodnutí informován. U žádostí č. 1 až 4 a č. 6 až 22 obec změnu doporučuje. Schváleno.
6. Výběr projektanta na osvětlení hřiště s umělým povrchem. Předsedkyně stavebního výboru Ing.
Martina Krystová informovala, že se stavební výbor obdrženými nabídkami zabýval a došel
k závěru, že jde o specifický případ a bylo by vhodné učinit novou podrobnější poptávku. Z
proběhlé diskuze vyplynulo, že se sestaví nová poptávka na zhotovení projektové dokumentace
s přesnějšími parametry včetně varianty solárního světla.
7. Výběr hodnotící komise k výběrovému řízení na zhotovení chodníku ve školní ulici. Ing. Martina
Krystová navrhla jmenování do komise Ing. Hany Hřivnové, Ing. Martiny Krystové a Vladimíra
Fišara, náhradníky Ing. Stanislava Čermáka, Bc. Václava Rejchrta a Ing. Pavla Pouznara.
Schváleno.
8. Schválení rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky. Škola požádala o schválení rozdělení hospodářského
výsledku a to 12,00 Kč do fondu odměn, 1278,20 Kč do rezervního fondu. Schváleno.
9. Autobusová čekárna – informace. Starosta obce informoval přítomné o řešení stavu s čekárnou.
Obě stávající zastávky jsou na soukromých pozemcích, proto obec zahájila jednání o jejich
přesunutí do středu obce k prodejně potravin. Předběžně se dotazovala na dopravním inspektorátu
i Krajském úřadu, jednala i s dopravci a obdržela kladná stanoviska. Podrobnější informace pro
občany budou v březnovém zpravodaji.
10. Starosta obce informoval o chodníku k Josefovu. Kraj plánuje rekonstrukci komunikace od
Josefova až po Hradec Králové, proto by bylo vhodné projekt spojit. Je potřeba posunutí vozovky
doleva ve směru k Josefovu tak, aby mohl být chodník po pravé straně prodloužen až k Josefovu.
Jednání s Městem Jaroměř dále pokračují.
11. Starosta obce informoval o řešení kanalizace. Obec Rasošky má momentálně tři varianty řešení.
Jednou z nich je i možnost vybudování vlastní kořenové ČOV. Hledání vhodného řešení bude
pokračovat po konzultaci s odborníky v daném oboru.
12. Starosta obce oslovil firmu DABONA, s.r.o. o předložení cenové nabídky na provedení
výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce budovy obecního úřadu. Výběrové řízení je vhodné
provést do konce června. Obec zatím počká, zda uspěje s žádostí o dotaci, to by mělo být
nejpozději v květnu, a po té rozhodne, zda na předloženou cenovou nabídku přistoupí.

13. Pozemky u fotbalového hřiště. Starosta obce znovu vyzval p. Kábrta z farnosti Josefov k jednání o
převodu pozemků, patřících farnosti. Na termínu schůzky se mají dohodnout příští týden.
14. Starosta obce informoval, že svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v Rasoškách
proběhne 16. března. Dozor provede Oldřich Rezek.
15. Informace z kulturního výboru. Pan Vladimír Fišar informoval přítomné o připravovaných akcích,
podrobně budou uvedeny v březnovém zpravodaji.
16. Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů bude 28. 3. 2019 od 18:00 hodin a
zasedání zastupitelstva je plánováno na 2. 4. 2019 od 18:30 hodin.
17. Diskuze:
a) Ing. Bc. Luboš Rejl se dotazoval na možnost sběru tuků a olejů z domácností v obci. Starosta
obce mu odpověděl, že zjistí, zda firma M. Pedersen nebo jiná tento svoz provádí.
b) Ing. Bc. Luboš Rejl požádal o úklid obce, konkrétně její zametení. Starosta obce mu odpověděl,
že v nejbližší době by mělo dojít k namontování zametacího kartáče na techniku a pak k úklidu
obce po zimních měsících dojde.
c) Starosta obce požádal Ing. Martinu Krystovou o stanovisko k pojistné smlouvě obce. ZŚ a MŠ
Rasošky nahlásila škodní událost a tím došlo k přehodnocení, zda je pojistná smlouva obce
dostačující. Ing. Martina Krystová odpověděla, že obec poslední dobou hodně investuje do majetku
a revize pojistné smlouvy je na místě. Zastupitelé se dohodli na zvláštní schůzce dne 14. 3. 2019 i
za přítomnosti ředitelky školy.
d) Ing. Martina Krystová informovala přítomné, že se účastnila školení o pozemkových

úpravách, účelem je to, že se zpřístupní pozemky nebo se zajistí protierozní a
vodohospodářské opatřeních. Další význam pro obce dohledání dosud nezapsaného
obecního majetku apod. Náklady na pozemkové úpravy hradí stát, bylo by přínosné pro
obec, ale i pro občany se tímto zabývat.
e) ) Ing. Martina Krystová informovala přítomné, o možnosti realizace vzdělávání seniorů

v obci, tzv. Virtuální Univerzita třetího věku při PEF ČZU v Praze. Zřizovatelem
konzultačního střediska by byla obec jen je potřeba nakoupit projektor a plátno. Výuka je
založena na vysokoškolskými lektory předem natočených multimediálních přednáškách,
které se prostřednictvím internetu přenášejí do výukových míst. VU3V zahrnuje skupinové
přednášky a společné testy. Senioři mají možnost např. pohovořit na různá témata a strávit
příjemné chvíle se svými vrstevníky. Pan Vladimír Fišar k tomu řekl, že projektor by obec
využila i při zasedání. Starosta obce k tomu upozornil přítomné, že je plánovaná
rekonstrukce budovy obecního úřadu a tak i příští rok nebudou volné prostory k dispozici.

Další diskuze nebyla, starosta obce poděkoval za návštěvu a v 19:51 hodin zasedání ukončil.

Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 5. 3. 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. Smlouvy o poskytnutí dotace:
Sml. č. 1 Myslivecké sdružení Paseky Rasošky, z.s.
Pro - 6, proti – 0, zdržel se - 0.
Sml. č. 2 TJ Rasošky, z.s.
Pro - 6, proti – 0, zdržel se – 0.
Sml. č. 3 Jaromír Tázler, Rasošky
Pro - 6, proti – 0, zdržel se – 0.
Sml. č. 4 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rasošky
Pro - 6, proti – 0, zdržel se – 0.
Sml. č. 5 Martin Rund-malá kopaná
Pro - 6, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Žádost č. 5 o změnu územního plánu obce - obec nedoporučuje:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Žádosti č. 1 až 4 a č. 6 až 22 o změnu územního plánu obce dle přiloženého seznamu – obec
doporučuje (přílohou rozhodování byly žádosti jednotlivých žadatelů):
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Hodnotící komise a její náhradníci výběrového řízení:
Hodnotící komise: Ing. Hana Hřivnová, Ing. Martina Krystová, Vladimír Fišar,
Náhradníci: Ing. Stanislav Čermák, Bc. Václav Rejchrt a Ing. Pavel Pouznar.
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky:
12,00 Kč do fondu odměn, 1278,20 Kč do rezervního fondu.
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Ing. Bc. Luboš Rejl
Vladimír Fišar

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

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 6. 3. 2019
Zapsala: Marie Kučerová .............................

