Zastupitelstvo obce – 7. května 2019

Číslo 2/2019, červen 2019

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 2. dubna 2019
 Smlouva ČEZ Distribuce, a.s. o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2000419/1
Rasošky – VVNN P.Č.2091/1 - Přeložka. Jedná se o přeložku tří
sloupů el. vedení ve školní ulici - smlouva schválena.
 Smlouvy ČEZ Distribuce, a.s. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122018392/VB/3 - kabelové vedení NN – schváleno.
 Příkazní smlouva DABONA a nabídkový list - provedení
výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce budovy obecního
úřadu - schváleno.
 Dodavatel stavby – chodník ve školní ulici. Do výběrové řízení se
přihlásilo devět uchazečů. 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.
 Schválení účetní závěrky obce a ZŠ a MŠ za rok 2018 v rozsahu
finančních výkazů: rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy –
schváleno.
 Schválení závěrečného účtu obce a školy za rok 2018 – schváleno.
 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.

 Smlouva o pachtu a provozování vodovodu pro veřejnou potřebu s
firmou Městské vodovody a kanalizace, s.r.o., Jaroměř na dobu
neurčitou - schváleno.
 Smlouva s firmou 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 - schváleno.
 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.
 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 podporu
prodejny potravin - schváleno.
 Rozpočtový výhled. Starosta obce předložil ke schválení
Střednědobý výhled rozpočtu na období let 2020 – 2023, sestavený
dle Strategického plánu obce - schváleno.

Zastupitelstvo obce – 4. června 2019
 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.
 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 i Nový Ples byla schválena.
 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 – schváleno.
 Výběr dodavatele pojištění majetku obce. Obec Rasošky obdržela
šest nabídek, ze kterých byla vybrána KOOPERATIVA pojišťovna
s nejlepší nabídkou - schváleno.
 Zadání výběrového řízení na rekonstrukci budovy obecního úřadu.
Termín otvírání obálek je stanoven na 25. 6. 2019 v 16:01 hod. na
obecním úřadě.
 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 - schváleno.

Životní jubileum v období dubna až června 2019 oslavili:
Vaníček Vladimír 70 let

Melčová Marie

75 let

Vondráček Jiří

Pírková Jiřina

85 let

75 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Obecní úřad Rasošky:
Děkuje:
 Kulturnímu výboru za uspořádání slavnostního vysazení
pamětní lípy.
 Kulturnímu výboru za uspořádání výletu na Macochu.
 Kulturnímu výboru za uspořádání a organizacím v obci za
uspořádání dětského dne.
 Hasičům za dozor při pálení Čarodějnic a sběr železa.
 Mysliveckému sdružení Paseky za úklid okolí obce
 TJ Rasošky za uspořádání Čarodějnic

Informuje:
• Dovolená na obecním úřadě 19. 8. - 23. 8. 2019
• V červenci a v srpnu 2019 bude omezený provoz v ulici školní
z důvodu výstavby chodníků v této ulici.
• V nové ulici za školou v létě přibydou kontejnery na tříděný
odpad, tj. plasty a papír, žádáme občany z této lokality zejména
z bytovek, aby využívali tyto kontejnery od
padu v obci Rasošky

Kulturní výbor
Vážení spoluobčané,
dovolte mi zrekapitulovat kulturní dění v naší obci za uplynulé
období.
Co se četnosti pořádaných akcí týče, bylo to období opravdu plodné.
V první polovině měsíce dubna byla v naší obci, na den přesně po sto
letech, zasazena Lípa svobody a slavnostně odhalen pamětní kámen.
Jsme velice rádi, že takto významné a slavnostní události se zúčastnilo
mnoho z Vás. Mezi pozvanými vzácnými hosty byly např. farářka
církve československé husitské, paní Mgr. Alena Fabiánová, farář
církve římskokatolické, pan Mgr. Petr Boháč, obecní zastupitelé
současní i bývalí, a zástupci všech obecních spolků. Atmosféru
důstojně dokreslovalo vystoupení jaroměřského pěveckého sboru
Jaromír.
Ve večerních hodinách téhož dne se pak uskutečnila v prostorách
zasedací místnosti obecního úřadu ochutnávka vín z vinařství
Zborovský, z Velkých Pavlovic. Výklad o vínu a jeho ochutnávku v
příjemné atmosféře si nenechalo ujít 35 milovníků dobrého vína. Snad
každý si z představovaných vzorků vybral ten svůj, a vína si po
skončení akce přítomní mohli také zakoupit domů. Velký dík za
zajištění patří paní Janě Paděrové a paní Markétě Alinové.
Překvapivě hodně zájemců, tedy vlastně zájemkyň, přilákal kurz
Nordic walking, pod vedením akreditované lektorky, Ing. Lady
Richterové. Účastnice byly seznámeny jak s teoretickou, tak
praktickou stránkou tohoto sportu. Společně absolvovaly trasu
dlouhou téměř 6,5 km, při které se lektorka každé účastnici zvlášť
věnovala, upozornila na chyby, na které je třeba si dávat pozor a
naopak ocenila věci správně prováděné. Zájemkyně, které „chůze s
hůlkami“ oslovila, si mohly koupit své vlastní, kvalitní hůlky. Z
absolventek kurzu se utvořila skupinka nadšenkyň, které více či méně
pravidelně s hůlkami vyráží do nedalekého okolí.
Filipojakubská noc přinesla tradiční pálení čarodějnic. Na fotbalovém
hřišti se sešla početná skupina malých i větších čarodějů a čarodějek, a
to jak místních tak přespolních.

V květnu se uskutečnil autobusový výlet do Moravského krasu.
Společně jsme navštívili propast Macocha, a na lodičkách se projeli
po Punkevních jeskyních. Skladba „účastníků zájezdu“ byla věkově
velmi pestrá. Na zpáteční cestě jsme navštívili Státní zámek Kunštát,
jeho zahradu a poněkud skromnější sbírky. Výletu se zúčastnilo 45
osob a atmosféra během celého dne byla příjemná a pohodová.
Další květnovou akcí byla každoroční pouťová zábava. K tanci a
poslechu se nám podařilo zajistit pražskou skupinu ŠARM. Mrzí nás,
že účast na zábavě byla opět velmi nízká. Tato skutečnost nás vede k
zamyšlení, proč tomu tak je. Nemají již naši spoluobčané o taký druh
zábavy zájem? Proběhla dostatečná propagace této akce? Nepřálo nám
počasí?...a možná je odpověď daleko jednodušší, a příčinou nízké
účasti byly finálové boje mistrovství světa v hokeji, které si fanoušci
nechtěli nechat, na úkor zábavy, ujít. Uvidíme! Budeme doufat, že na
posvícenskou zábavu, která se uskuteční 7. září 2019, dorazíte v
hojnějším počtu.
Poslední akcí, kterou bychom rádi vyzdvihli, byl Rasošský Herkules,
soutěž uspořádaná v rámci dětského dne. Snažili jsme se akci
zorganizovat tak, aby do ní zůstaly zapojeny všechny obecní spolky,
ale aby přinesla něco nového. Účastníci si mohli zkusit změřit své síly
v netradičních disciplínách. Herkulové v pěti věkových kategoriích si
mohli vyzkoušet přechod sklopné lávky, proskakování či překlápění
pneumatik, zdolání bariéry, přelézání hasičského vozu, přesnou
střelbu, dále několik silových disciplín a disciplín zaměřených na
obratnost. Na trať dlouhou cca 1,5 km se vydaly děti buď samostatně,
nebo v doprovodu rodičů. Protože počasí bylo opravdu slunečné,
účastníci uvítali hlavně možnost osvěžení v hasičské kádi, v
připravené pěně nebo pod vodním rozprašovačem. Všichni Herkulové
po absolvování trasy byli odměněni medailí, a v každé kategorii byli
oceněni také ti nejrychlejší. Na trať bylo vysláno 84 závodníků! V
průběhu závodu si děti mohly vyzkoušet v klidové zóně atrakce firmy
Fly zone park s.r.o., které patří velký díky za jejich zapůjčení.
Děkujeme také firmě BEAS a. s. za sponzorský dar ve formě
občerstvení (pečiva).

Na závěr mi dovolte poděkovat všem nadšencům a dobrovolníkům,
kteří se na zajištění akcí, pořádaných pro nás všechny, ve svém
volném čase podílejí!
Za kulturní výbor Bc. Zdeňka Bartošová

TJ Rasošky
Letní přestávka v TJ Rasošky
V současné době se můžeme ohlédnout za uplynulou sezónou,
výsledkově ji nelze hodnotit jako velice úspěšnou, přesto třetí místo
týmu starších žáků je solidní a dobrým příslibem do dalších let. Co je
však ještě důležitější je naše hráčská základna, která se stále rozrůstá a
během léta by měla atakovat hranici 150 hráčů, tento růst nás těší víc
než výsledky. V příští sezoně budeme mít přihlášeny v soutěžích týmy
předpřípravky, mladší přípravky, starší přípravky a mužů v okresu a
týmy mladších žáků a dorostu v kraji, z toho plyne, že jedinou
neobsazenou kategorií budou starší žáci. Během jarní sezony pod
naším klubem začal fungovat i oddíl nohejbalu, který začíná sbírat
zkušenosti v okresní soutěži.
Za TJ Rasošky, z.s. Jan Rezek

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
ze dne 24.-25.05.2019 v Rasoškách
Počet osob zapsaný do volič.seznamu
Počet voličů
Počet platných hlasů
Volební účast
Vítězné pořadí 2019:

538
141
141
26,21 %

v roce 2014

509
81
79
15,91 %

1. místo ANO 2011 – 37 hlasů
2. místo ODS - 22 hlasů
3. místo Česká Pirátská strana – 20 hlasů
4. místo Svoboda a přímá dem.- 14 hlasů
5. místo KDÚ-ČSL – 11 hlasů
6. místo KSČM - 6 hlasů

V roce 2014:
TOP 09 a STAN - 16 hlasů
ANO 2011 - 11 hlasů
ODS - 10 hlasů
ČSSD - 10 hlasů
KDÚ-ČSL - 9 hlasů
KSČM - 7 hlasů
Česká pirátská strana - 5 hlasů
Podrobné výsledky najdete na www.volby.cz

Třídění odpadu v obci Rasošky:
Přehled o množství tříděného odpadu

rok
2018
2017
2016

celkem v tunách
37,302
35,504
28,109

z toho
plast
12,316
10,246
9,265

z toho
papír
5,248
3,968
3,061

z toho sklo
10,11
9,872
8,166

Děkujeme všem občanům za třídění odpadu!

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Letošní jaro jsme zahájili společenskou a kulturní akcí, kdy jsme měli
tu čest se v sobotu 13. dubna 2019 účastnit slavnostního sázení lípy v
naší obci, u příležitosti připomenutí stého výročí založení
Československa. Tuto, pro obec významnou akci, připravil kulturní
výbor ve spolupráci s vedením obce, přesně na den po sto letech od
sázení lípy při vzniku Československa. Děkujeme za pozvání na tuto
událost.
V sobotu 20. dubna 2019 jsme provedli sběr starého železa. Na tento
termín jsme měli naplánované i čištění požární nádrže Zezule. S
ohledem na velká sucha jsme od vypouštění nádrže a následného
čištění letos upustili. Provedli jsme pouze úklid okolo Zezule a
zároveň v hasičské zbrojnici. Děkujeme všem přítomným členům,
kteří se pracovní soboty zúčastnili. Poděkování patří i občanům obce
za uchystání starého železa před domy.

Následující den v neděli 21. dubna 2019 jsme uspořádali pro děti
„Velikonoční náves“. Počasí nám letos přálo, teplo a sluníčko
přilákalo 33 dětí, které si vyzkoušely své dovednosti a zasoutěžily si.
Po splnění úkolů na jednotlivých stanovištích si děti před hasičskou
zbrojnicí opekly buřty. Nechyběla ani sladká odměna.
V sobotu 27. dubna 2019 se členové našeho sboru aktivně zapojili do
41. ročníku „Pochodu okolo Jaroměře“. I letos jsme měli zástupce jak
na cyklotrase, tak i na trase pro pěší.
V úterý 30. dubna 2019 jsme vykonávali požární dohled při pálení
čarodějnic u fotbalového hřiště.
V sobotu 18. května 2019 jsme se zúčastnili 14. ročníku
„Velichovského putování“. Této akce se tentokrát zúčastnili pouze
cyklisté.
Letošní sportovní hasičskou sezónu jsme zahájili v sobotu 25. května
2019 v Josefově, kde muži A obsadili 6. místo a muži B (stará garda)
5. místo. Družstvo žen si odvezlo pohár za 3. místo. O týden později,
v sobotu 1. června 2019, ve Smiřicích muži A skončili na 11. místě,
muži B (stará garda) na 4. místě s opravdu rychlým časem. Škoda, že
to nevyšlo na pomyslnou bednu. Ženy obsadily 4. místo.
V neděli 2. června 2019 jsme se společně s obcí, ostatními spolky a
organizacemi spolupodíleli na organizování dětského dne na
fotbalovém hřišti. Letos tradiční soutěže nahradil „Rasošský
Herkules“. Tato novinka připravená kulturním výborem obce přilákala
opravdu velký počet dětí nejen z Rasošek.

Před začínajícími letními prázdninami Vám přejeme klidné a
pohodové léto plné teplých slunečních dnů a nezapomenutelných
zážitků.
za SDH Rasošky Petr Voslař

ZŠ a MŠ Rasošky
Jarní měsíce bývají v naší škole a školce rušné. Finišuje se s
probíráním náplně školních vzdělávacích programů, ale také se
chceme bavit a veselit. Mezi aktivity MŠ na jaře patřilo například:
posezení s maminkami, vítání občánků, sázení bylinek a květin –
„Malý zahradník“, oslava Dne otců, spaní a pasování předškoláků.
Akce ŠD: ŠD hledá talent, hledání pokladu, oslava MDD s opékáním.
Škola i školka se zjara fotografovaly na závěrečné fotografie, zhlédly
divadelní představení, oslavily čarodějnice, zapsaly nové děti a žáčky
do zařízení, prožily zážitkový seminář „Život handicapovaných“ s
chráněnou dílnou Pardubice, oslavily MDD na stadionu v Rasoškách
při obecním rasošském Herkulovi. Obě zařízení byla na školních
výletech, školka na zámku Potštejn, škola v Mirakulu v Milovicich.
Školní děti se účastnily pietní akce u pomníku ve Vlkově, také sázení
lípy v Rasoškách. Ve výtvarných soutěžích, kterých se každoročně
účastníme, obdrželi dva naši žáci ocenění za svou práci. Na osmiletá
gymnázia byly přijaty dvě žačky naší školy.
Školní rok 2019/2020 bude zahájen po prázdninách 2. 9. 2019.
Přejeme všem občanům obce Rasošky příjemné léto, veselou
dovolenou a mnoho sil do dalších dnů.
Za ZŠ a MŠ Rasošky Mgr. Dana Štěpánová

Plánované akce v okolí naší obce
 6. 7. 1029 státní zámek Ratibořice - X. Ratibořické nocturno večerní hudební zastaveníčko v zámeckém parku
 13. 7. 2018 od 9:00 hodin Oživlý Josefov, Josefovská slavnost
 7. - 10. 8. 2019 Brutal Assault Josefov
 1. 6. – 31. 8. 2019 Výstava historické expozice v Josefově
„dřevo, které nehoří“ (loutky a obrazy) v muzeu v Jaroměři
 1. 9. 2019 od 13:00 hodin Posvícenská svatohubertská slavnost
na Starém Plese u kaple sv. Huberta
 7. 9. 2019 Posvícenská zábava u Sport klubu Rasošky

OÚ Rasošky přeje všem občanům
krásné léto plné sluníčka, příjemné
strávení dovolené a dětem pěkné
prázdniny plné nezapomenutelných
zážitků!
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