Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 9 ze dne 16. 7. 2019
č.j.: OUR/70/2019

sp.zn. 101.2.1 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:05 hod
Konec jednání: 19:06 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Ing. Věra Voslařová,
Ing. Bc. Luboš Rejl, Ing Martina Krystová, Vladimír Fišar.
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 jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Výběr dodavatele rekonstrukce budovy OÚ
5. Pověření starosty podepsáním smlouvy s dodavatelem
6. Smlouva o koupi pozemku - čekárna
7. Pověření starosty k předložení nabídek-plyn v nové ulici
8. Rozpočtové opatření č. 6/2019 – na vědomí
9. Rozpočtové opatření č. 7/2019
10. Smlouvy ČEZ Distribuce - služebnost
11. Žádost o povolení sjezdu a finančního příspěvku
12. Různé – diskuze
1. Schválení programu. Starosta obce zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno všech 7
zastupitelů, zastupitelstvo je usnášení schopné. Přednesl návrh programu jednání, který je doplněn o dvě
smlouvy ČEZ Distribuce a žádost pana Čiháčka. Program 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 nebyly.

4. Výběr dodavatele. V měsíci červnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce budovy
obecního úřadu. Osloveno bylo pět firem, do výběrového řízení se přihlásily pouze dvě, ostatní se
z kapacitních důvodů omluvily. Pan Vladimír Fišar k tomu řekl, že výběr ze dvou nabídek je málo,
navrhuje výběrové řízení zrušit, upravit vnitřní směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu a
udělat výběrové řízení nové. Ing. Martina Krystová k tomu řekla, že směrnice není v rozporu se
zákonem a že není potřeba výběrové řízení rušit. Starosta obce řekl, že výběrové řízení a pak i
vznesenou námitku konzultoval s panem Holendou z Královéhradeckého kraje, který konstatoval, že
postup obce je v pořádku. Po krátké diskuzi dal starosta obce hlasovat o návrhu pana Vladimíra
Fišara výběrové řízení zrušit a předělat směrnici o veřejných zakázkách. Neschváleno. Po té dal
starosta obce hlasovat o vybraném dodavateli Stavební firmě Stránský Černý, s.r.o. ze Dvora Králové
za Kč 4,450.059 Kč včetně DPH. Schváleno. Druhá nabídka od firmy STAVIS, s.r.o. Mladé Buky
byla za Kč 4,656.604 včetně DPH.
5. Pověření starosty podepsáním smlouvy s dodavatelem rekonstrukce budovy obecního úřadu.
Starosta obce informoval, že návrh smlouvy s dodavatelem byl schválen spolu se zněním
výběrového řízení. Je potřeba doplnit osoby provádějící stavební dozor. Navrhl Ing. Stanislava
Čermáka. Doplněni byli Oldřich Rezek, Miroslav Slezák, Ing. Martina Krystová a Vladimír Fišar.
Starosta obce dal hlasovat o pověření podepsáním doplněné smlouvy s dodavatelem rekonstrukce
budovy obecního úřadu. Schváleno. Ing. Věra Voslařová navrhla hlasování o tom, že rekonstrukce
budovy bude uhrazena z finančních prostředků obce. Bylo schváleno.
6. Koupě pozemku pod čekárnou včetně příslušenství. Starosta obce poděkoval Ing. Martině Krystové
za vypracování návrhu smlouvy. Kupní smlouva uzavíraná s Ing. Rostislavem Holínským
z Rasošek byla schválena.
7. Pověření starosty předložením nabídek. Starosta obce požádal o pověření předložení nabídek na
zhotovení plynovodu v nové ulici za školou. Jedná se o cca 400 metrů, doba realizace říjen listopad
2019. Pan Vladimír Fišar předal názvy 6-ti firem, které v rámci našeho resortu v tomto oboru
vykazují danou činnost. Pověření starosty bylo schváleno.
8. Rozpočtové opatření č. 6/2019. Starosta obce informoval, že rozpočtové opatření bylo provedeno z důvodu
obdržení a přeposlání dotace pro ZŠ a MŠ Rasošky. Zastupitelstvo vzalo rozpočtové opatření na vědomí.
9. Rozpočtové opatření č. 7/2019. Starosta obce informoval, že do rozpočtového opatření byly zahrnuty výdaje
na část chodníku, pískoviště ve škole, čištění kanalizace, vizualizace nové autobusové čekárny a bylo nutné
navýšit výdaje na poplatky OSA. Rozvinula se diskuze k vizualizaci autobusové čekárny. Ing. Pavel
Pouznar k tomu řekl, že se jedná o 3 – 4 obrázky z každé ze dvou variant a cca minutové video, jak by to
vypadalo včetně návrhu zeleně kolem. Diskuze byla uzavřena s tím, že momentální situace zřejmě
neumožní přemístění zastávky, ale vizualizace může být použita v budoucnu. Rozpočtové opatření bylo
schváleno.
10. Smlouvy ČEZ Distribuce. Starosta obce informoval, že obec obdržela žádost o schválení smluv o zřízení
věcného břemene služebnosti, ke kterým v minulosti obec schválila smlouvy o smlouvě budoucí. Smlouva
č. IV-12-2017750/VB/2-Rasošky, RD na p.č. 1707/1-kNN byla schválena. Smlouva č. IV-122017585/VB/3-Rasošky, RD na p.č. 1695 – kNN byla schválena.
11. Žádost o zřízení sjezdu. Pan Michal Čiháček podal žádost o povolení zřízení sjezdu na pozemku obce
Rasošky a o finanční spoluúčasti obce. Starosta obce k tomu informoval, že pan Čiháček buduje na svém
pozemku garáž a sjezd k ní je na části pozemku obce a části jeho vlastního pozemku. Spoluúčast na
vynaložených nákladech činí přibližně 6.000 Kč. Spoluúčast byla schválena.
12. Různé:
a) Starosta obce informoval o termínech prací a uzavírky železničního přejezdu Josefov-Jaroměř.
b) Starosta obce informoval o pořádání Posvícenské zábavy dne 7. 9. 2019.

c) Pracovní schůzka zastupitelů bude ve čtvrtek 29. 8. 2019 od 18:00 hodin na obecním úřadě a příští
zastupitelstvo se uskuteční v úterý 3. 9. 2019 od 18:00 hodin.
d) Pan Vladimír Fišar informoval, že před posvícenskou zábavou bude přibližně od 14:00 hodin hrát
OPOČENKA, večer skupina KORKY.
e) Ing. Věra Voslařová informovala, že dne 31. 8. 2019 bude v Rasoškách hasičská soutěž.
DISKUZE:
a) Pan Miroslav Slezák navrhl hlasovat o dodatku smlouvy na zhotovení pískoviště u ZŠ. Starosta obce ho
informoval, že stavba nesouvisí s budováním chodníků a že toto se bude řešit na základě objednávky.
b) Pan Vladimír Fišar požádal Ing. Pavla Pouznara nebo pana Miloše Exnara o zveřejnění obsazení hřiště
s umělým povrchem na webových stránkách obce tak, aby nedocházelo k tomu, že se tam potkají dvě akce.
c) Pan Vladimír Fišar navrhl, že když v obci opět pracuje firma Polák, by bylo dobré obejít vjezdy
v Chalupách, zda není potřeba opravy v rámci reklamace.
d) Starosta obce informoval, že by během dvou týdnu mělo dojít k přemístění el. sloupů ve školní ulici.
Další diskuze nebyla, starosta obce poděkoval za návštěvu, popřál všem hezké prázdniny a v 19:06 hodin
zasedání ukončil.

Usnesení č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 16. 7. 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. Výběr dodavatele-Stavební firma Stránský Černý, s.r.o., Dvůr Králové:
Pro – 5, proti – 2- Rejl, Fišar, zdržel se – 0.
4. Pověření starosty podepsáním smlouvy s dodavatelem-Stavební firma Stránský Černý, s.r.o., Dvůr Králové:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Úhradu rekonstrukce obecního úřadu z finančních prostředků obce Rasošky:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Kupní smlouvu – Ing. Rostislav Holínský.:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Pověření starosty předložením nabídek na zhotovení plynovodu v nové ulici za školou:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
8. Rozpočtové opatření č. 7/2019:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Smlouva č. IV-12-2017750/VB/2-Rasošky, RD na p.č. 1707/1-kNN:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
10. Smlouva č. IV-12-2017585/VB/3-Rasošky, RD na p.č. 1695 – kNN:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
11. Finanční spoluúčast na zřízení sjezdu – Michal Čiháček:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

1. zrušení výběrového řízení a přepracování směrnice:
Pro – 2-Rejl, Fišar, proti – 6, zdržel se – 0

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č. 6/2019.

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

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

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 17. 7. 2019
Zapsala: Marie Kučerová .............................

