Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 6 ze dne 2. 4. 2019
č.j.: OUR/35/2019

sp.zn. 101.2.1 A10

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

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 zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Smlouva ČEZ Distribuce o věcném břemeni
5. Příkazní smlouva DABONA – rekonstrukce OÚ
6. Schválení dodavatele – chodník školní ulice
7. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
8. Schválení závěrečného účtu obce a školy za rok 2018
9. Návrh smlouvy MěVaK Jaroměř – informace
10. Návrh smlouvy pečovatelská služba - informace
11. Chodník k Josefovu – informace
12. Autobusová čekárna – informace
13. Kanalizace – informace
14. Rozpočtové opatření č. 2/19 na vědomí
15. Rozpočtový výhled – seznámení
16. Rozpočtové opatření 3/19
17. Pozemek u fotbalového hřiště – informace
18. Pověření starosty na poptávku pojištění obce
19. Různé – diskuze
1. Schválení programu. Starosta obce zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 7
zastupitelů, zastupitelstvo je usnášení schopné. Přednesl návrh programu jednání doplněný o další
body 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 z minulého zasedání nebyly.

4. Smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2018392/VB/3-kabelové vedení NN. Smlouva byla schválena.
5. Příkazní smlouva DABONA a nabídkový list. Předmětem smlouvy je provedení výběrového řízení
na zhotovitele rekonstrukce budovy obecního úřadu. Po změně názvu projektu „Obecní dům –
Rasošky“ na přesný název dle projektu byla smlouva s nabídkovým listem schválena.
6. Dodavatel stavby – chodník ve školní ulici. Dne 28. 3. 19 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele
chodníku ve školní ulici. Přihlásilo se devět uchazečů. Kritériem pro vyhodnocení nabídek, byla

stanovena nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková
výše včetně DPH. S nejnižší nabídkou 1,500.397,17 Kč včetně DPH zvítězila firma R+R Polák
stavební a zemní práce v.o.s., Jaroměř-Josefov. Schváleno.
7. Schválení účetní závěrky obce za rok 2018. Starosta obce se zeptal, zda má někdo nějaký dotaz a
potom přednesl návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018 v rozsahu
finančních výkazů: Rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy, s hospodářským výsledkem
4,917.298,02 Kč. Po schválení usnesení zastupitelé vyplnili a podepsali protokol o schválení.
8. Schválení závěrečného účtu obce a školy za rok 2018. Starosta obce informoval o výsledku auditu
z Královéhradeckého kraje, a protože nebyly žádné dotazy, přednesl návrh usnesení: Zastupitelstvo
obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou. Chyba uvedená v zápise o přezkumu
hospodaření obce za rok 2018 způsobená zaúčtováním na chybný nákladový účet již nejde opravit.
Schváleno.
9. Návrh smlouvy MěVak Jaroměř – informace. Starosta obce informoval, že společnost MěVaK
Jaroměř obnovuje smlouvy o provozování vodovodu a nabízí placení pachtovného (nájemné) za
vodovod. Přesná částka ještě není stanovena, zastupitelé obdrželi návrh smlouvy k připomínkám.
Dotazy ke smlouvě nebyly, na příštím zasedání bude doplněná smlouva předložena ke schválení.
10. Návrh smlouvy pečovatelská služba – informace. Starosta obce informoval o jednání
s Pečovatelskou službou ze Smiřic a z Jaroměře. Ze Smiřic požadují jednorázovou úhradu ve výši
30.000 Kč, občan si uhradí 120 Kč/hod. a zbytek uhradí obec. Jaroměř jednorázovou platbu
nepožaduje, účtuje 120 Kč/hod. za seniora, zbytek doplácí obec a k tomu 500 Kč za pololetí a
osobu. Zastupitelé se kloní k výběru Pečovatelské služby z Jaroměře. Ing. Bc. Luboš Rejl
požádal, aby pečovatelská služba vydala nějaký leták s výčtem poskytovaných služeb a ceníkem
pro občany. S diskuze vzešel úkol pro starostu obce na příště předložit smlouvu s Pečovatelskou
službou Jaroměř ke schválení.
11. Chodník k Josefovu. Starosta obce informoval o jednání o opravě cesty Jaroměř - Hradec
Králové. Akce je připravována na rok 2021 až 2023. V projektu je zakomponováno posunutí
cesty vlevo a po pravé straně vznikne místo pro chodník k Josefovu. U autobusové zastávky bude
zřízeno přechodové místo. Další jednání budou na MěÚ v Jaroměři.
12. Autobusová čekárna. Starosta obce přesunul tento bod na konec jednání.
13. Kanalizace – informace. Starosta obce informoval o tom, že spolu s místostarostou byli ve Velké
Jesenici zjistit, jak jsou spokojeni se svou rákosovou ČOV a zda jsou nějaké problémy. Sbírají
informace a zvažují možnosti o ČOV pro Rasošky. Prvořadým úkolem je provézt revizi stávající
kanalizace, jaká je její propustnost a životnost. Z toho vyplyne, zda se využije stávající kanalizace
nebo se bude muset vybudovat nová. Ing. Pavel Pouznar informoval o systému rákosové čistírny a
četnosti její pravidelné údržby. Rozvinula se diskuze, ve které Ing. Bc. Rejl navrhl objednat studii
variant řešení ČOV v obci.

14. Starosta obce informoval, že dne 28. 3. 2019 provedl rozpočtové opatření č. 2/2019, navýšení
výdajů o 15.000 Kč na opravy kalamitních škod ve škole. Zastupitelé ho vzali na vědomí.
15. Starosta obce na pracovní schůzce zastupitelům předložil návrh na rozpočtový výhled na období
2020 – 2023, zpracovaný dle Strategického plánu obce. Připomínky k němu nebyly, střednědobý
výhled rozpočtu bude v této podobě zveřejněn a na příštím zasedání předložen ke schválení.
16. Rozpočtové opatření č. 3/2019. Starosta obce předložil návrh na rozpočtové opatření – navýšení
výdajů na opravy cest v obci v částce Kč 100.000,--. Schváleno.
17. Pověření starosty. Starosta obce požádal zastupitele o pověření na zajištění poptávky na pojištění
majetku obce včetně odpovědnosti. Zastupitelé se již na minulém zasedání dohodli, že se provede
revize stávající pojistné smlouvy a případně dojde i k jejímu ukončení. Pověření bylo schváleno.
18. Pozemek fotbalové hřiště a pod vodojemem. Starosta obce informoval o jednání se zástupcem
Římskokatolické církve. Z jednání vyplynulo, že církev pozemky neprodává a naše nabídka na
směnu je pro ně nepřijatelná. Starosta obce diskuzi uzavřel s tím, že obec znovu podá žádost, co
vše by chtěla případně koupit. Příští Hospodářskodislokační komise Biskupství královéhradeckého
se bude konat na konci dubna.
12. Autobusová čekárna – informace. Návrh řešení situace s autobusovou čekárnou byl zveřejněn
v Rasošském zpravodaji a setkal se s negativními reakcemi. Pan starosta sdělil, že tento návrh
vzešel hlavně z důvodu bezpečnosti. Informace bezpečnosti, byla zmíněna také od pana Vladimíra
Fišara a dalších zastupitelů. Rozvinula se diskuze o budoucím vzhledu dětského hřiště u prodejny,
zvýšeném provozu na silnici, bezpečnosti občanů. Ing. Bc. Luboš Rejl k tomu řekl, že je potřeba
zajistit hrubý návrh řešení umístění zastávky ať vidíme, jak by to vypadalo v terénu. Pojďme udělat
varianty, ať vidíme, o čem se bavíme. Pan Miloš Exnar uvedl, že hovoříme o variantách, tak se
pojďme vrátit k té první, přechodu. Vznesené návrhy doporučily znovu otevřít i variantu
vybudování přechodu pro chodce na hlavní silnici. Ing. Martina Krystová k tomu řekla, že stavební
výbor zjistí, zda jsou v obci i jiné možnosti přemístění autobusové zastávky.
19. Starosta obce poděkoval MS Paseky za jarní úklid obce, informoval o akcích připravených
kulturním výborem obce - 13. 4. slavnost zasazení lípy Ve Vsi, pan Vladimír Fišar doplnil, že 13.
4. navečer je ochutnávka vín v zasedací místnosti úřadu a 11. 5. výlet na Macochu. Starosta obce
dále informoval, že pracovní schůzka zastupitelů bude 2. 5. 2019 od 18:00 hodin a zasedání
zastupitelstva je plánováno na 7. 5. 2019 od 18:30 hodin.
17. Diskuze:
Pan Miroslav Slezák se zeptal, jak je to s podporou místního obchodu? Starosta obce odpověděl, že
s odkupem prodejny majitelé nesouhlasí a že nájemce obchodu si nepodal žádnou žádost.
Místostarosta obce uvedl, že s Betou (vlastníkem prodejny) se jednalo už dvakrát. Pan Miroslav
Slezák sdělil, že až nájemce prodejny odejde, nebudeme mít nikoho, myslí, že by bylo od obce
dobré pomoct mu žádost sepsat. Ing. Rostislav Holínský řekl, že jako občan Rasošek je rád, že tu
obchod je. Pan Miloš Exnar řekl, že se musíme domluvit, co mu můžeme zaplatit. Maximálně
internet, topení, vodu atd. a jak to bude z naší strany, zda půjde např. o finanční zájem. Martina
Krystová řekla, že zjistí možnosti podpory. Pan starosta uvedl, že na příštím zasedání zastupitelé
případnou pomoc posoudí.

Další diskuze nebyla, starosta obce poděkoval za návštěvu a ve 20:35 hodin zasedání ukončil.

Usnesení č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 2. 4. 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 ČEZ Distribuce o smlouvě budoucí a dohoda o umístění stavby č. IV-12-2018392/VB/3kabelové vedení NN.
Pro - 7, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Příkazní smlouva DABONA a nabídkový list k provedení výběrového řízení:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Zhotovitel chodníku – firma R+R Polák stavební a zemní práce v.o.s., Jaroměř Josefov:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018 v rozsahu finančních výkazů: Rozvahy,
výkazu zisku a ztráty a přílohy, s hospodářským výsledkem 4,917.298,02 Kč.
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou. Chyba uvedená
v zápise o přezkumu hospodaření obce za rok 2018 způsobená zaúčtováním na chybný nákladový
účet již nejde opravit.
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

8. Rozpočtové opatření č. 3/2019.
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

9. Pověření starosty na poptávku pojištění majetku obce včetně odpovědnosti.
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

II.

Zastupitelstvo ukládá:

III.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. rozpočtové opatření č. 2/2019

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

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

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 3. 4. 2019
Zapsala: Marie Kučerová .............................

