Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 11 ze dne 1. 10. 2019
č.j.: OUR/89/2019

sp.zn. 101.2.1 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:05 hod
Konec jednání: 18:36 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Ing. Věra Voslařová,
Ing. Bc. Luboš Rejl, Vladimír Fišar.
Omluveni: Ing Martina Krystová

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Jako zapisovatel byla zvolena: Marie Kučerová
Jako ověřovatelé byli zvoleni: Vladimír Fišar, Ing. Bc. Luboš Rejl
3. Program:
1.

Schválení programu jednání

2.

Volba zapisovatele, ověřovatelů

3.

Kontrola usnesení

4.

Dodatek č. 1 ke smlouvě – R+R Polák

5.

Smlouva se zhotovitelem plynovodu-nová ulice za ZŠ

6.

Volba předsedy kulturního výboru + odměna

7.

Různé - diskuze

1. Schválení programu. Starosta obce uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 6 zastupitelů, Ing.
Martina Krystová se omluvila, zastupitelstvo je usnášení schopné. Přednesl návrh programu jednání a
ten byl schválen.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů. Zapisovatelem byla navržena Marie Kučerová, jako ověřovatelé
Vladimír Fišar a Ing. Bc. Luboš Rejl. Schváleno.
3. Kontrola usnesení. Zadané úkoly nebyly.
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě s dodavatelem R + R Polák stavební společnost Jaroměř o prodloužení
termínu dokončení do 15. 11. 2019 a provedené vícepráce za 204.141,29 Kč vč. DPH byly projednány
i se stavebním dozorem. Celková cena díla činí 1,704.538,46 Kč. K prodloužení termínu dokončení
dochází z důvodu čekání na přeložku el. sloupů firmou Matex. Dodatek byl schválen.

5. Smlouva se zhotovitelem plynovodu – nová ulice za školou s termínem zhotovení říjen – listopad
2019. Starosta obce předložil zastupitelům návrh smlouvy s firmou GridServices, s.r.o. Brno,
s hodnotou díla 360.203 Kč bez DPH. Autorizovaný dozor provede pan Martin Macák, TDI Vladimír
Fišar a Oldřich Rezek. Starosta požádal o pověření k podpisu smlouvy. Smlouva i pověření starosty
bylo schváleno.
6. Volba předsedy kulturního výboru a stanovení odměny. Starosta obce přednesl návrh na nového
předsedu kulturního výboru – Ing. Věru Voslařovou. Schváleno. Protože Ing. Věra Voslařová je
předsedkyní dvou výborů je jí navržena odměna ve výši 100 % ze státem předepsaného tarifu pro
předsedu výboru pro rok 2019 dle nařízení vlády č. 202/2018, platící od 1. 10. 2019 do konce
volebního období 2018 – 2022. Schváleno.
7. Různé:
a) Starosta obce informoval o projednávání nájmu velkého uzavřeného kontejneru na Bio odpad
s firmou Marius Pedersen. Byl by přistaven u fotbalového hřiště a zrušily by se malé kontejnery, tím by
se ulehčilo sběrným místům. Paní Kristýna Pilařová požádala o navýšení počtu nádob na papír a kov
v Lumerách. Starosta obce odpověděl, že navýšení zváží.
b) Starosta obce informoval o schůzce s místostarostou Vlkova. Obec Vlkov projektuje zpevněnou
cestu Rasošky – Vlkov kolem Zezule. Přibližně 200 m je ve vlastnictví Rasošek a obec Vlkov chtěla
vědět, zda se obec Rasošky k akci připojí. Dle starosty obce by to bylo vhodné.
c) Starosta obce poděkoval kulturnímu výboru za posvícenské odpoledne a večerní taneční zábavu.
Poděkoval i za postavení párty stanů a jejich nedělní úklid. Je škoda, že na akci chodí méně a méně lidí.
d) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů bude 31.10.2019 a zasedání zastupitelstva
v úterý 5. 11. 2019.
8. Diskuze:
a) Ing. Bc. Luboš Rejl poděkoval za opravu vodorovného značení vozovky v obci a u hřbitova a
požádal o provedení úklidu – zametení ulic obce před zimou.

Další diskuze nebyla, starosta obce poděkoval přítomným za návštěvu a v 18:36 hodin zasedání
ukončil.

Usnesení č. 11 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 1. 10. 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. Dodatek č. 1 ke smlouvě s dodavatelem R + R Polák stavební společnost Jaroměř o prodloužení
termínu dokončení do 15. 11. 2019 a provedené vícepráce za 204.141,29 Kč vč. DPH:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Smlouva s dodavatelem GridServices, s.r.o. Brno a pověření starosty k podpisu této smlouvy:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Volbu předsedy kulturního výboru - Ing. Věra Voslařová:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Voslařová.
6. Odměna pro předsedu dvou výboru činí 100 % ze státem předepsaného tarifu pro předsedu

výboru pro rok 2019 dle nařízení vlády č. 202/2018, platící od 1. 10. 2019 do konce volebního
období 2018 – 2022:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 1 Voslařová.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Vladimír Fišar

………................................

Ing. Bc. Luboš Rejl

...........................................

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 2. 10. 2019
Zapsala: Marie Kučerová

.............................

