Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 10 ze dne 3. 9. 2019
č.j.: OUR/85/2019

sp.zn. 101.2.1 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:10 hod
Konec jednání: 19:55 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Vladimír Fišar, Ing. Věra Voslařová,
Ing. Bc. Luboš Rejl, Ing Martina Krystová,
Omluveni: Miloš Exnar.
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Ing. Pavel Pouznar, Ing. Věra Voslařová
3. Program:
1. Schválení programu jednání
2. Volba zapisovatele, ověřovatelů
3. Kontrola usnesení
4. Výběr dodavatele zhotovení plynovodu v ulici za školou
5. Rozpočtové opatření č. 8/19 – na vědomí
6. Schválení žádosti o dotaci
7. Žádost firmy R+R Polák
8. Autobusová čekárna – informace
9. Kulturní výbor - informace
10. Různé – diskuze

1. Schválení programu. Starosta obce zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 6
zastupitelů, pan Miloš Exnar je omluven, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Přednesl návrh
programu jednání a ten byl schválen.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů. Zapisovatelem byla navržena Marie Kučerová, jako ověřovatelé
Ing. Pavel Pouznar a Ing. Věra Voslařová. Schváleno.
3. Kontrola usnesení. Zadané úkoly nebyly.
4. Výběr dodavatele zhotovení plynovodu. Starosta obce informoval, že bylo osloven 5 firem, dvě
neodpověděly, jedna se odhlásila. Nabídky poslaly firma Adámek Jaroměř, spol. s r.o. Jaroměř za
643.320,15 Kč bez DPH a firma GridServices, s.r.o., Brno za 360203,03 Kč bez DPH. Zastupitelé
schválili jako dodavatele firmu GridServices, s.r.o.

5. Rozpočtové opatření č. 8/19. Do rozpočtového opatření byl zahrnut příjem z pokuty a výdej na
dofinancování koupě Zametače k traktůrku. Zastupitelé vzali rozpočtové opatření na vědomí.
6. Žádost o dotaci. Starosta obce navrhl podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
na rekonstrukci budovy obecního úřadu s tím, že se musí upravit projekt – snížit propustnost tepla
oken. Firma DABIONA s.r.o. zaslala nabídku na zpracování žádosti za 36.300 vč. DPH. Zastupitelé
zpracování žádosti a její podání schválili.
7. Žádost firmy R+R Polák stavební a zemní práce, v.o.s. Jaroměř-Josefov. Zhotovitel chodníku ve
školní ulici požádal o prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 9. 2019. Rozvinula se debata o
kvalitě jejich prací, potřebě neustálé kontroly apod. Zastupitelé schválili prodloužení termínu do 30.
9. 2019.
8. Autobusová čekárna – informace. Starosta obce informoval přítomné, že pozemek pod autobusovou
čekárnou včetně čekárny je dořešen, už je převeden do majetku obce.
9. Kulturní výbor. Pan Vladimír Fišar k dnešnímu dni rezignoval z funkce předsedy kulturního
výboru. Zdůvodnil to velkým vytížením v zaměstnání a už mu nezbývá potřebný čas pro tuto
práci. Kulturní výbor se zatím rušit nebude, na příštím zasedání se zvolí nový předseda. Starosta
obce mu poděkoval za dosavadní činnost v kultuře. Zastupitelé vzali jeho rezignaci na vědomí.
10. Starosta obce informoval o svozu nebezpečného odpadu dne 7. září 2019 od 8 do 9 hodin a
velkoobjemového odpadu od 8 do 11 hodin. Dále pozval přítomné na posvícenskou taneční zábavu,
na které od 15 hodin hraje Malá dechová hudba Opočenka a od 19 hodin kapela KORKY. Starosta
obce poděkoval SDH Rasošky za zajištění zdařilého průběhu hasičských závodů.
11. Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů bude v úterý 24. 9. 2019 od 18:00 hodin
na obecním úřadě a příští zastupitelstvo se uskuteční v úterý 1. 10. 2019.

12. DISKUZE:
Do zasedací místnosti přišli volejbalisté.
a) Starosta obce informoval přítomné, že se na něho opět obrátili volejbalisté s dotazem, jak se
vyvíjí situace ohledně osvětlení hřiště s umělým povrchem. Pokusil se zrekapitulovat průběh
jednání od podání jejich žádosti o osvětlení. Rozvinula se debata o tom, jak to probíhalo, že sestavit
zadání není jednoduché, musí se přihlédnout ke spoustě parametrů. Výsledkem jednání bylo, že
během září a října stavební výbor vypracuje nové zadání pro oslovení projektantů.
b) Pan Miroslav Slezák přečetl vzkaz od ředitelky školy Ing. Zmítkové, že do školy nastoupilo 50
žáků a mateřské školy 51 dětí. Paní ředitelka žádá o zvýraznění schodů pro vyšší bezpečnost dětí.
Starosta obce k tomu řekl, že o tomto už byl informován. Po konzultaci se stavebním dozorem to
bude dořešeno v rámci kolaudačního řízení.
c) Ing. Bc. Luboš Rejl požádal starostu obce o zajištění nápravy ve vodorovném značení vozovky
v obci. Firma vyznačila plnou čáru i v místě, kde je odbočování do vedlejší ulice a tím každý, kdo
odbočuje, činí dopravní přestupek. Starosta obce řekl, že to zařídí.
Další diskuze nebyla, starosta obce poděkoval všem za účast a v 19:55 hodin ukončil zasedání.

Usnesení č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 3. 9. 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. Zhotovitele plynovodu firmu GridServices, s.r.o., Brno za 360.203,03 Kč bez DPH.
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Zpracování a podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na rekonstrukci
budovy obecního úřadu:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Prodloužení termínu dokončení stavby do 30. 9. 2019 firmě R+R Polák, Jaroměř-Josefov:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

1. Na příštím zasedání zvolit předsedu kulturního výboru.
2. Stavebnímu výboru nejpozději v říjnu 2019 vypracovat návrh na zadání dodavatele projektové
dokumentace na osvětlení hřiště s umělým povrchem

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č. 8/2019.
2. Rezignaci Vladimíra Fišara na funkci předsedy kulturního výboru ke dni 3. 9. 2019.

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar
Ing. Věra Voslařová

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

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 4. 9. 2019

Zapsala: Marie Kučerová .............................

