Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 12 ze dne 5. 11. 2019
č.j.: OUR/102/2019

sp.zn. 101.2.1 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:05 hod
Konec jednání: 19:20 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Ing. Věra Voslařová,
Ing. Bc. Luboš Rejl, Ing Martina Krystová.
Omluveni: Vladimír Fišar.

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 6 - 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.

Dodatek č. 3 ke smlouvě – SURPMO

5.

Rozpočtové opatření č. 9 – na vědomí

6.

Žádost rodičů dětí ze ZŠ Rasošky

7.

Zadání na osvětlení hřiště s umělým povrchem

8.

Návrh rozpočtu na rok 2020

9.

Různé - diskuze

1. Schválení programu. Starosta obce uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 6 zastupitelů, Vladimír
Fišar se omluvil. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Přednesl programu jednání a ten 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. Dodatek č. 3 ke smlouvě s dodavatelem digitalizace územního plánu obce, firmou SURPMO, a.s.,
Praha. Jedná se o prodloužení termínu dokončení díla do konce roku 2022. Dodatek byl schválen.

5. Rozpočtové opatření č. 9. Došlo k navýšení výdajů na odvoz tříděného odpadu a výdajů na odměny
zastupitelům a výborům. Ukázalo se, že původně rozpočtované částky nestačí. Zastupitelé vzali na
vědomí.
6. Žádost rodičů dětí z místní základní školy o zřízení retardérů před školou. Starosta obce přečetl
dopis od ředitelky školy Ing. Moniky Zmítkové, ve kterém zastupitelům sděluje požadavek rodičů na
zřízení retardérů z důvodu bezpečnosti školních dětí. Sám k tomu dodal, že toto téma se řešilo zhruba
před dvěma lety, kdy to bylo z důvodu rekonstrukce ulice zamítnuto. Vyjádřil obavu, že se zřízením
retardérů zhorší provoz a zvýší hlučnost. Tyto skutečnosti mohou vést ke stížnostem od místních
obyvatel. Rozvinula se diskuze, ve které nejvíce hovořil pan Krejčí (pověřen rodiči). Stály proti sobě
argumenty bezpečnosti dětí, vliv retardérů na nemovitosti obyvatel i dodržování případných
dopravních značek, postupně se k tomu vyjádřili všichni zastupitelé. Starosta obce navrhl, že při
kolaudaci chodníků ve školní ulici bude přítomen p. Kult z dopravního inspektorátu a že s ním danou
problematiku prodiskutuje a požádá ho o doporučení řešení. Přítomným rodičům toto vyjádření
nestačilo a dožadovali se nějakého rozhodnutí. Ing. Martina Krystová jim vysvětlila, že se musí brát
v potaz všechny okolnosti a v tuto chvíli rozhodnout nelze. Ing. Bc. Luboš Rejl navrhl dát vypracovat
studii nejlepšího řešení bezpečnosti v ulici. Starosta obce uzavřel diskusi s tím, že se poradí s
dopravním inspektorátem a Ing. Bc. Luboš Rejl starostovi poskytne návrh 5-ti firem, které se
potřebnou studií zabývají, a daný problém se bude projednávat ještě příště.
7. Zadání na osvětlení hřiště s umělým povrchem. Starosta obce přečetl návrh stavebního výboru pro
vypracování projektové dokumentace, který mu předala Ing. Martina Krystová, doplněný o termín
podání 27. 11. 2019. Návrh byl schválen.
8. Návrh rozpočtu na rok 2020. Starosta obce předal zastupitelům pracovní verzi rozpočtu ZŠ a MŠ
Rasošky a obce na rok 2020 a oznámil, že pracovní schůzka k rozpočtu se koná 12. 11. 2019 od 18:00
hodin a přečetl největší plánované investice v obci.
9. starosta obce oznámil, že Mikuláše pořádá TJ Rasošky u Sport klubu dne 5. 12. 2019 a obec pořádá
společné bruslení s Vlkovem dne 30. 11. 2019 od 10:30 hodin v Jaroměři.
10. Starosta obce poděkoval hasičům na uspořádání Dlabání dýní a kulturnímu výboru za Strašidelnou
náves.
11. Pracovní schůzka zastupitelů se uskuteční ve čtvrtek 28. 11 2019 v 18:00 hodin a příští
zastupitelstvo bude 3. 12. 2019 v 18:00 hodin.

12. Diskuze:
a) Pan Miroslav Slezák upozornil na skládku suti na hřbitově. Starosta obce mu odpověděl, že o tom ví
a že to obec odveze.
b) Pan Miroslav Slezák požádal, aby obec koupila pozemek u bytovky parc.č. 1592/5, je to jediná cesta
k ČOV školy. Starosta obce mu odpověděl, že v rozpočtu obce se počítá s nákupem pozemku a tento
problém se už v minulosti s majiteli řešil, ale k dohodě nedošlo. Zkusí to znovu.
c) Ing. Bc. Luboš Rejl upozornil na nepořádek na polní cestě ke škole – Jíláku.
d) pan Krejčí se dotazoval na kolaudaci chodníku ve školní ulici a předložil obrázky míst, jejichž řešení
chtěl vysvětlit. Starosta obce mu odpověděl, že chodník je vybudován podle projektu a projektant musí
dodržovat stavební a dopravní předpisy.
e) Ing. Věra Voslařová tlumočila požadavek občanů o odstranění kupy hlíny na obecním pozemku
vedle sport klubu. Starosta obce jí odpověděl, že obec je ochotna žádosti vyhovět, ale nejdříve musí
vyřešit pozemky u fotbalového hřiště, kam by se hlína případně mohla odvézt.
f) Ing. Věra Voslařová tlumočila žádost občanů vybudovat na pozemku (po odvezení hlíny)
workoutové hřiště pro dospívající mládež.
Další diskuze nebyla, starosta obce poděkoval přítomným za návštěvu a v 19:20 hodin zasedání
ukončil.

Usnesení č. 12 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 5. 11. 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. 3 ke smlouvě o digitalizaci ÚP s fi SURPMO a.s. - prodloužení termínu dokončení do
31.2.2022:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Znění zadání pro vypracování projektové dokumentace – návrh venkovního osvětlení víceúčelového
hřiště:
Pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0.

II.

Zastupitelstvo obce Rasošky neschvaluje:

III.

Zastupitelstvo ukládá:

IV.

Zastupitelstvo bere na vědomí:

1. rozpočtové opatření č. 9
Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ...........................................
Ověřovatelé: Ing. Martina Krystová
Miloš Exnar

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

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 6. 11. 2019
Zapsala: Marie Kučerová

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

