Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 7 ze dne 7. 5. 2019
č.j.: OUR/46/2019

sp.zn. 101.2.1 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:44 hod
Konec jednání: 20:46 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Bc. Luboš Rejl,
Ing Martina Krystová, Vladimír Fišar, Ing. Věra Voslařová.
Omluveni: Ing. Pavel Pouznar

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolen: Miloš Exnar
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Ing. Voslařová, Vladimír Fišar
3. Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Smlouva MěVaK Jaroměř – pachtovné
5. Smlouva R+R Polák – školní ulice
6. Zadání výběrového řízení – rekonstrukce OÚ
7. Výběr pojišťovny majetku obce
8. Podpora prodejny potravin
9. Rozpočtové opatření č. 4/19 na vědomí
10. Rozpočtové opatření č. 5/19
11. Rozpočtový výhled
12. Autobusová čekárna – informace
13. Kanalizace – informace
14. Různé – diskuze
1. Schválení programu. Starosta obce zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 6
zastupitelů, Ing. Pavel Pouznar byl omluven, zastupitelstvo je usnášení schopné. Přednesl návrh
programu jednání a ten byl schválen.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů. Zapisovatelem byl navržen Miloš Exnar, ověřovateli Ing. Věra
Voslařová a Vladimír Fišar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení. Zadané úkoly z minulého zasedání nebyly.
4. Smlouva o pachtu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu s firmou Městské vodovody a
kanalizace, s.r.o., Jaroměř na dobu neurčitou. Starosta obce informoval, že se jedná o provozování
veřejného vodovodu ve vlastnictví obce. V této souvislosti bude zřízen nový bankovní účet, na

kterém se bude pachtovné shromažďovat a to pak bude použito na obnovu vodovodu. Smlouva
byla schválena.

5. Smlouva s fi R+R Polák stavební a zemní práce v.o.s. Jaroměř na zhotovení chodníku
podél komunikace na parc. č. 2091/1“ – školní ulice. Jako stavební dozor byli stanoveni
Ing. Ivan Paulus, Vladimír Fišar, Ing. Stanislav Čermák a Ing. Martina Krystová. Smlouva
byla schválena.
6. Zadání výběrového řízení na rekonstrukci budovy obecního úřadu. Starosta obce informoval, že
zadání pro výběrové řízení zpracovala firma DABONA a je navrženo jako uzavřené. Ing. Martina
Krystová se zeptala, jaké firmy jsou v návrhu? Starosta obce jí odpověděl, že firma STAVIR
Mladé Buky, INFRASTAV Trutnov Poříčí, Stavební firma Stránský Černý Dvůr Králové, FATO
a.s. Hradec Králové a PRIMA, Hradec Králové. Ing. Bc. Luboš Rejl se vyjádřil, že nesouhlasí
s uzavřeným výběrovým řízením. Pan Miroslav Slezák se vyjádřil, že se přiklání k návrhu na
uzavřené řízení, že je možnost lépe uhlídat kvalitu odvedené práce. Po krátké diskuzi neschváleno.
7. Výběr pojišťovny majetku obce. Ing. Martina Krystová připravila zadání pro poptávku nabídek na
pojištění majetku obce. Obec oslovila všechny významné pojišťovny a zpátky obdržela 6 nabídek a
to: KOOPERATIVA a.s. s nabídkou 44.813 Kč, ČSOB s 44.838 Kč, Generali s 58.386 Kč, Česká
Pojišťovna s 54.727 Kč UNIQA s 49.609 Kč a Hasičská pojišťovna se 44.739 Kč. Výběr nové
pojišťovny bude po zhodnocení obdržených nabídek na pracovní schůzce 9. května na obecním
úřadě a na základě vyhodnocení zastupitelé pověřují starostu obce k ukončení stávající pojistné
smlouvy. Schváleno.
8. Podpora prodejny potravin. Obec Rasošky obdržela žádost od nájemce prodejny se smíšeným
zbožím v obci pana Phuong Dinh Vana z Náchoda, který žádá obec o příspěvek na nájemné a
elektrickou energii. Po proběhlé diskuzi bylo navrženo na příště připravit veřejnoprávní smlouvu na
57.500 Kč bez potřeby vyúčtování a s podmínkou udržení provozu prodejny alespoň do 31.12.2020.
Pokud prodejnu ukončí, adekvátní část vrátí obci.
9. Rozpočtové opatření č. 4/2019. Starosta obce informoval, že bylo provedeno rozpočtové opatření
spočívající v přesunu rozpočtu z paragrafu zeleně na paragraf kulturní památky, z kterého se
hradil pamětní kámen. Zastupitelé vzali na vědomí.
10. Rozpočtové opatření č. 5/2019. Do rozpočtového opatření je zahrnut příjem za pachtovné od
MěVaK, s.r.o. Jaroměř, příjem a vydání na volby do Parlamentu Evropské unie a výdej na zpětný
nájem autobusové čekárny a podpora prodejny potravin. Schváleno.
11. Rozpočtový výhled. Starosta obce předložil ke schválení Střednědobý výhled rozpočtu na období
let 2020 – 2023, sestavený dle Strategického plánu obce. Schváleno.
12. Autobusová čekárna. Starosta obce informoval o jednání s Ing. Rostislavem Holínským. Ohledně
čekárny, zvažuje se také nové místo pro čekárnu. Ing. Rostislav Holínský požaduje proplacení
nájmu za tři roky zpět a to 2.000 Kč měsíčně, tj. 2.000 x 12 měsíců x 3 roky, což je 72.000 Kč. Ing.
Martina Krystová připravila smlouvu o úhradě zpětného nájmu, která se bude schvalovat příště.
Ing. Martina Krystová k tomu řekla, že na zpětný nájem je právní nárok, obecně na jakoukoli

dobu. Soudně však je možné uplatnit jen 3 roky zpětně. Dohodou lze uhradit jakkoli
dlouhé užívání, a je to plně v souladu se zákonem. Starosta obce dal hlasovat o celkové
částce zpětného nájmu, tj. 72.000 Kč. Schváleno.
13. Kanalizace – informace. Starosta obce informoval o proběhlém monitorování stávající kanalizace,
je potřeba ji vyčistit. Náklady budou uhrazeny z položky rozpočtu původně určené na projektovou
dokumentaci kanalizace.

14. Chodník k Josefovu. Starosta obce informoval, že na posledním jednání se Správou silnic bylo
rozhodnuto, že mezi silnicí a budoucím chodníkem nebudou obrubníky, z bezpečnostních důvodů
budou svodidla.
15. Starosta obce poděkoval Kulturnímu výboru za organizaci slavnosti sázení lípy, TJ Rasošky za
zajištění Čarodějnic a SDH za dozor na čarodějnicích. Zmínil se o tom, že se bude muset odvézt
zbylý popel firmou Marius Pedersen.
Pan Vladimír Fišar pozval přítomné na Pouťovou taneční zábavu dne 25. 5. 2019 od 20:00 hodin a
dětský den 2. 6. 2019. Podrobnosti budou na plakátech a na webových stránkách obce.
16. Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů bude 30. 5. od 18:00 hodin a zasedání
zastupitelstva 4. 6. 2019 od 18:30 hodin.
17. Diskuze:
a) Ing. Martina Krystová informovala, že dne 7. 4. 2019 byla schůzka s občany ohledně stávající
čekárny. Z jednání vyplynulo několik návrhů a variant. Jednání budou dále pokračovat.
b) Pan Miroslav Slezák tlumočil požadavek paní ředitelky na připojení školky na stávajícího topení na
tepelné čerpadlo a s touto rekonstrukcí spojit i rekonstrukci vody. Starosta obce na toto odpověděl,
že toto není možné, protože na tuto akci je vázaná dotace do roku 2020. Ing. Bc. Luboš Rejl se ptal,
kdy je plánovaná rekonstrukce vody ve škole? Po krátké diskuzi padl návrh zajistit vypracování
možné varianty způsobu vytápění školy a školky.
c) Ing. Bc. Luboš Rejl informoval, že kontrolní výbor provedl kontrolu ve škole a školce, kde nebyly
shledány chyby, druhá kontrola proběhla na obecním úřadě, výsledek se zpracovává.
d) Pan Josef Slezák požádal o upozornění majitelů pozemků za obecním úřadem, že mají ze zákona
povinnost sekat trávu 2x do roka. Obec obešle majitelé přilehlých pozemků.
e) Ing. Bc. Luboš Rejl poděkoval za úklid v obci, její zametení.
f) Ing. Věra Voslařová informovala, že finanční výbor provedl kontrolu ve škole a na obecním úřadě,
zápisy se zpracovávají. Dále se diskutovalo o vypsané dotaci na požární auto pro hasiče, hasiči se
poradí na nejbližší schůzce.

Další diskuze nebyla, starosta obce poděkoval za návštěvu a ve 20:46 hodin zasedání ukončil.

Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 7. 5. 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. Smlouva Městské vodovody a kanalizace, s.r.o., Jaroměř – pachtovné a provozování veřejného
vodovodu.
Pro - 6, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Smlouva R+R Polák stavební a zemní práce v.o.s. Jaroměř – zhotovení chodníku podél
komunikace na parc. č. 2091/1:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

5. Pověření starosty k výpovědi stávající pojistné smlouvy UNIQA pro pojištění majetku obce:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

6. Rozpočtové opatření č. 5/2019.
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

7. Střednědobý výhled rozpočtu na r. 2020 - 2023:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
8. Vyplacení nájmu za autobusovou čekárnu za tři roky zpětně v částce 72.000 Kč:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Rezek

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:
1. Zadání výběrového řízení na rekonstrukci budovy obecního úřadu:
Pro – 3, proti – 0, zdržel se – 3 Fišar, Krystová, Rejl

II.

Zastupitelstvo ukládá:

III.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. rozpočtové opatření č. 4/2019

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Ing. Věra Voslařová
Vladimír Fišar

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

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 9. 5. 2019
Zapsal: Miloš Exnar ..........................

