Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 8 ze dne 4. 6. 2019
č.j.: OUR/57/2019

sp.zn. 101.2.1 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:35 hod
Konec jednání: 20:33 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Miloš Exnar, Ing. Bc. Luboš Rejl,
Vladimír Fišar, Ing. Věra Voslařová.
Omluveni: Ing Martina Krystová

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Ing. Bc. Luboš Rejl, Ing. Pavel Pouznar
3. Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Smlouva ČEZ Distribuce – přeložka sloupů
5. Dohoda o spádovosti MŠ – Vlkov a Nový Ples
6. Veřejnoprávní smlouva – dotace obchod v Rasoškách
7. Dohoda o úhradě zpětného nájmu - čekárna
8. Výběr dodavatele pojištění majetku obce
9. Zadání výběrového řízení – rekonstrukce OÚ + smlouva
10. Různé – diskuze
1. Schválení programu. Starosta obce zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 6
zastupitelů, Ing. Martina Krystová se omluvila, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Přednesl
návrh programu jednání a ten byl schválen.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů. Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, ověřovateli Ing.
Pavel Pouznar a Ing. Bc. Luboš Rejl. Schváleno.
3. Kontrola usnesení. Zadané úkoly z minulého zasedání nebyly.
4. Smlouva ČEZ Distribuce. Jedná se o realizaci přeložky distribučního zařízení - el. sloupů ve školní
ulici tak, aby se mohl vybudovat chodník. Smlouva č. Z_S24_12_8120061260 byla schválena.
5. Dohoda o spádovosti mateřské školy. Obec Vlkov a Nový Ples požádaly o dohodu o spádovosti
mateřské školy pro školní rok 2019/2020. Dohoda pro obec Vlkov byla schválena. Dohoda pro
obec Nový Ples byla schválena.

6. Veřejnoprávní smlouva – dotace pro obchod v Rasoškách. Na minulém zasedání zastupitelstva se
řešila žádost nájemce prodejny potravin v Rasoškách o finanční podporu. Starosta obce předložil
zastupitelům návrh veřejnoprávní smlouvy o neinvestiční dotaci ve výši 57.500 Kč s podmínkou
udržení provozu prodejny nejméně do 31. 12. 2020. Smlouva byla schválena.
7. Dohoda o úhradě zpětného nájmu – čekárna. Výsledkem dlouhodobého jednání s Ing. Rostislavem
Holínským je dohoda o úhradě zpětného nájmu za pozemek pod autobusovou čekárnou za úplatu
72.000 Kč za tři roky zpětně. Dohoda byla schválena. Starosta obce informoval, že se s Ing.
Rostislavem Holínským dohodl o budoucím odkupu tohoto pozemku, Ing. Martina Krystová
přislíbila, že připraví smlouvu o prodeji na příští zasedání.
8. Výběr dodavatele pojištění majetku obce. Ing. Pavel Pouznar informoval o průběhu výběrového
řízení. Ing. Martina Krystová vypracovala zadání na výběrové řízení pojišťovny pro pojištění
majetku obce. Vyhodnocení výběrového řízení se účastnili Ing. Martina Krystová a Ing. Věra
Voslařová a Ing. Pavel Pouznar. Obec Rasošky obdržela šest nabídek, ze kterých byla vybrána
KOOPERATIVA pojišťovna s nejlepší nabídkou. Výběr pojišťovny byl schválen. Starosta obce
poděkoval Ing. Martině Krystové.
9. Zadání výběrového řízení na rekonstrukci budovy obecního úřadu jako uzavřené s tím, že se osloví
pět vybraných firem. Starosta obce k tomu řekl, že se informoval na Krajském úřadě
Královéhradeckého kraje, zda je možno vypsat výběrové řízení jako uzavřené? Z Kraje dostal
kladnou odpověď, že to odpovídá zákonu i směrnici obce. Ing. Bc. Luboš Rejl se k tomu vyjádřil,
že souhlasí s rekonstrukcí budovy, ale nesouhlasí s uzavřeným výběrovým řízením, dle jeho názoru
není transparentní. Pan Vladimír Fišar se přiklání k názoru Ing. Bc. Luboše Rejla. Pan Slezák
Miroslav k tomu řekl, že v tomto případě je potřeba vybírat ověřené firmy. Rozvinula se dlouhá
diskuze, po které dal starosta obce hlasovat o uzavřeném výběrovém řízení včetně návrhu smlouvy
o dílo. Výběrové řízení bylo schváleno. Po té starosta obce navrhl sestavení komise pro otvírání
obálek a jejich náhradníky. Termín otvírání obálek je stanoven na 25. 6. 2019 v 16:01 hod. na
obecním úřadě. Po krátké diskuzi byli schváleni
členové komise pro otvírání obálek: Oldřich Rezek, Vladimír Fišar a Miroslav Slezák,
a náhradníci: Ing. Pavel Pouznar, Ing. Stanislav Čermák a Kristýna Pilařová.
10: Různé
a) Starosta obce informoval o změně v jednání o pečovatelské službě s Jaroměří. Návrh smlouvy,
kterou zastupitelé schválili na min. zasedání, již neplatí. Město Jaroměř navrhlo jiný způsob úhrady
služeb a to formou neinvestiční dotace. Podmínky poskytování služeb se nemění, jen úhrada by
proběhla formou dotace za půl roku zpětně. Toto řešení bylo schváleno.
b) Starosta obce informoval, že JSDH připravují žádost o dotaci na nové hasičské auto na rok 2020.
Na dotaci je možné získat až 450.000 Kč. Zastupitelé podání žádosti schválili.
c) Starosta obce informoval o jednání s majiteli prodejny potravin v Rasoškách. Stav je stále stejný,
prodat prodejnu nechtějí a přislíbenou opravu budovy mají v záměru. Zastupitelé se dohodli, že po
předchozím zjištění stavu prodejny a možnosti jejích stavebních úprav pro budoucí využití, zkusí
majitelům nabídnout konkrétní částku za odkup.
d) Starosta obce informoval, že za obec rozeslal dopisy majitelům pozemků s upozorněním na
povinnost nejméně dvakrát do roka posekat trávu. Výzva je zveřejněna i na úřední desce.
e) Starosta obce poděkoval kulturnímu výboru za uspořádání pouťové taneční zábavy a za výlet na
Machochu. Dále poděkoval kulturnímu výboru a organizacím v obci za uspořádání dětského dne,
letos byla hojná účast, soutěžilo 85 dětí.
f) Vladimír Fišar poděkoval hasičům za stavění a úklid párty stanů a firmě BEAS Lično za sponzorský
dar.
g) Starosta obce informoval, že při „Českém dni proti rakovině“, kdy si občané mohli zakoupit květ
měsíčku, se vybralo 3.548 Kč. V Rasoškách příspěvky vybírala Pionýrská skupina Kryštofa
Kolumba – klub Pětadvacítka.
h) Starosta obce informoval, že příští zasedání zastupitelstva bude 16. 7. 2019 od 18:00 hodin.

DISKUZE:
a) Pan Miroslav Slezák se připomenul se žádostí, aby, až se bude dělat chodník ve školní ulici, se
nezapomnělo na přislíbenou dlažbu kolem pískoviště ve škole.
b) Ing. Bc. Luboš Rejl seznámil přítomné se zápisem z kontroly na obecním úřadě. Předmětem
kontroly byla evidence stížností a jejich vyřizování, strategické plány rozvoje obce a zápisy
kontrolního výboru. Zápis z kontroly vzali zastupitelé na vědomí.
Z kontroly vzešly dva návrhy na usnesení zastupitelstva, které byly po dlouhé a bouřlivé diskuzi,
převážně o potřebě aktualizace strategického plánu obce, přesunuty na září, aby si zastupitelé mohli
sami promyslet předložené návrhy až po získání dalších informací.
c) Ing. Věra Voslařová seznámila přítomné se zápisem z kontroly ve škole, která se nedokončila a je
stanoven nový termín. Druhý zápis byl z kontroly na obecním úřadě, předmětem kontroly bylo
zveřejnění rozpočtu, rozpočtová opatření, ověření kontrolní činnosti, darovací smlouvy a jejich
schválení, inventura běžného účtu obce a namátková kontrola pokladny. Zápis bere zastupitelstvo
na vědomí.

Na závěr se starosta obce zeptal, zda je ještě návrh do diskuze, poděkoval za účast a zasedání ukončil.

Usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 4. 6. 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 ČEZ Distribuce, a.s. č. Z-S24_12_8120061260 o přeložce sloupů:
Pro - 6, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Dohoda s obcí Vlkov o spádovosti MŠ:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Dohoda s obcí Nový Ples o spádovosti MŠ:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

6. Veřejnoprávní smlouva o neinvestiční dotaci – podpora nájemci místní prodejny potravin.
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

7. Dohoda s Ing. Rostislavem Holínským – zpětný nájem ve výši 72.000 Kč:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Rezek
8. Výběr nové pojišťovny majetku obce – KOOPERATIVA pojišťovna, a.s. Praha:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Zadání výběrového řízení na rekonstrukci budovy obecního úřadu:
Pro – 4, proti – 0, zdržel se – 2 Fišar, Rejl
10. Komise pro otvírání obálek při výběrovém řízení
Oldřich Rezek, Vladimír Fišar, Miroslav Slezák:
Náhradníci komise pro otvírání obálek při výběrovém řízení
Ing. Pavel Pouznar, Ing. Stanislav Čermák, Kristýna Pilařová:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
11. Změna způsobu úhrady za pečovatelskou službu Města Jaroměře-formou dotace:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

12. Podání žádosti o dotaci JSDH Rasošky na nákup hasičského auta:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

II. Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III. Zastupitelstvo ukládá:

VI. Zastupitelstvo bere na vědomí:
1. Zprávu kontrolního výboru z kontroly na obecním úřadě
2. Zprávu finančního výboru z kontroly v ZŠ a MŠ Rasošky
3. Zprávu finančního výboru z kontroly na obecním úřadě

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar
Ing. Bc. Luboš Rejl

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

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 5. 6. 2019
Zapsala: Marie Kučerová ..........................

