Zastupitelstvo obce – 5. listopadu 2019

Číslo 4/2019, prosinec 2019
Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 1. října 2019
 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.
 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.
 Novým předsedou kulturního výboru byla zvolena Ing. Věra
Voslařová.

 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.
 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.
Zastupitelstvo obce – 3. prosince 2019
 Schválilo žádosti o dotace z rozpočtu na rok 2020.
 Schválilo poskytnuté dary z rozpočtu obce na rok 2020.
 Schválilo hodnotu darů pro jubilanty ve výši 700 Kč a
hodnotu dárků na vítání občánků ve výši 600 Kč.
 Schválilo rozpočet ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod pro rok
2020.
 Schválilo rozpočet obce na rok 2020 s příspěvkem pro ZŠ a
MŠ Rasošky ve výši 1,716.300 Kč. ZO schválilo rozpočet
obce na rok 2020 s příjmy 13,578.400 Kč a s výdaji
15,316.300 Kč se závaznými ukazateli – paragrafy, rozpočet
je schodkový, rozdíl bude uhrazen z naspořených prostředků
z minulých let.
 Schválení OZV č. 1/2019 – poplatek ze psů. Ke změně
vyhlášky došlo na základě změny zákona o obecně
závazných vyhláškách, poplatek byl sjednocen pro Rasošky
a Dolní Ples na 60,- Kč. Vyhláška byla schválena.

 Dodatek č. 1 smlouvy o nájmu – DIMATEX. CS. Organizace
DIMATEX CS, spol s r.o. požádala obec o nulové nájemné
za pozemek pod kontejnerem na textilní odpad. Dodatek č. 1
byl schválen.
 Smlouva č. IV-12-2018392/VB/2 – knn – ČEZ Distribuce o
věcném břemeni – služebnosti na pozemek v nové ulici za
školou byla schválena.
 Výběr zhotovitele PD – osvětlení multifunkčního hřiště.
Osloveno bylo pět projektantů, odpověď poslali dva. Pan
Lukáš Doležal poslal cenovou nabídku s tím, že projekt
nebude pro stavební povolení a tím nesplnil podmínku.
Kompletní projektovou dokumentaci nabídl pan Petr Kareš z
České Skalice za cenu 6.500 Kč bez DPH, s daní 7.865 Kč.
Nabídka pana Kareše byla schválena.
 Bylo schváleno o podání žádosti na Královéhradecký kraj o
dotaci na provozování prodejny potravin a návrh smlouvy o
poskytnutí dotace provozovateli prodejny potravin v obci.
 Dodatek č. 2 ke smlouvě s firmou R + R Polák stavební a
zemní práce v.o.s. na snížení ceny díla o 17.489,40 Kč za
neprovedené dopravní značení. Dodatek byl schválen.

Životní jubileum v období října až prosince 2019 oslavili:
Cejnarová Miluška

70 let

Joneš Miloslav

Sofilkaničová Vladislava 70 let

Holečková Emilie 95 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Obecní úřad Rasošky
Děkuje:
 SDH Rasošky za uspořádání Dlabání dýní a Kulturnímu
výboru za Strašidelnou náves
 TJ Rasošky a Kulturnímu výboru na uspořádání Mikuláše u
obecního úřadu
 Kulturnímu výboru za organizaci společného bruslení s obcí
Vlkov v Jaroměři
 ZoD Rasošky za celoroční spolupráci
 Panu P. Vlkovi za celoživotní údržbu veřejného osvětlení

75 let
Informuje:

Drobná Milena

70 let

Pilařová Zdenka

75 let

Jandík Karel

70 let

Štěpán Václav

75 let

 Od nového roku přibude v obci oranžová popelnice na olej a
tuky rostlinného původu. Popelnice bude přistavena u

kontejnerového stání u technického dvora za bytovkami. Olej
se odevzdává v uzavřených PET láhvích nebo PET
kanystrech.
 Od března příštího roku se změní způsob svozu BIO odpadu.
Budou zrušeny kontejnery v Chalupách a v Lumerách.
Budou nahrazeny velkoobjemovým kontejnerem u skládky
roští u fotbalového hřiště. Důvod změny je zápach a
nepořádek u stávajících BIO kontejnerů
 Dovolená obecní knihovny: 20. 12. - 31. 12. 2019
 Tříkrálová sbírka proběhne 11. 1. 2020 - sbírka přispěje na
nová okna Domova Sv. Josefa v Žirči

Začátek roku 2019 pro naši obec začal slavnostním
vysázením nové pamětní lípy s pamětním kamenem se znakem
obce, a to přesně na den od vysázení první lípy svobody v roce
1919. Závěr roku začala dlouhou dobu očekávaná rekonstrukce
budovy Obecního úřadu, která již dlouhá léta není hezkou vizitkou
naší obce.
Děkuji všem zastupitelům, zaměstnancům, brigádníkům a
všem dobrovolníkům za práci v uplynulém roce.
Přeji Vám a Vašim rodinám překrásné Vánoce plné klidu a
pohody. Přeji Vám všem, celé naší obci, ten nejlepší vstup do
nového roku, pevné zdraví a naplnění všech přání a nadějí.
za zastupitelstvo obce
Oldřich Rezek
starosta obce Rasošky

Žádá občany:
 Aby vánoční stromky nedávali do BIO odpadových
kontejnerů, ale na skládku roští u fotbalového hřiště.

Kulturní výbor
Dovolená na OÚ o vánočních svátcích
20. 12. - 31. 12. 2019
Vánoční slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
tak jako každý rok touto dobou, nezbývá nám nic jiného, než
zhodnotit uplynulý rok 2019.
Obecně platí, že jen co zhodnotíme rok, který se blíží ke
svému konci, tak začneme znovu plánovat, rozpočtovat a
připravovat se na další.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi stručně shrnout akce, které pro Vás na sklonku roku
Kulturní výbor obce pomohl zorganizovat. Velice úspěšnou akcí
byla „Strašidelná náves“, která se konala ve Vsi. Přes padesát
odvážlivců splnilo úkoly, které jim připravili Čarodějnice, Hejkal,
Pavouk, Kostlivci či Jezinka. Celou náves nám krásně vyzdobily a
osvětlily vydlabané svítilny z dýní.
Poslední listopadový den proběhlo společné bruslení občanů
Rasošek a Vlkova na zimním stadionu v Jaroměři. Vaše hojná účast

svědčí o tom, že bruslení máte všichni rádi, a využíváte alespoň tuto
možnost, když už nám „Paní zima“ nepřeje na venkovních
kluzištích.
Poslední neméně úspěšnou akcí byla Mikulášská nadílka, která se
uskutečnila ve spolupráci s TJ Rasošky. Pro balíček a cukrovinky si
za Mikulášem, andělem a čerty dorazilo okolo třiceti dětí.
Před koncem roku bychom Vás rádi pozvali dne 24.12.2019
od 13:00 hodin na Štědroodpolední procházku, při které si děti s
rodiči mohou zkrátit čekání na Ježíška.
S předstihem bychom Vás rádi pozvali na cestopisnou
přednášku o Uzbekistánu, která se uskuteční koncem měsíce února
ve Sportbaru, a všem zájemcům také připomínáme zájezd do
Vinařství Kosík v Perné. O všech pořádaných akcích budete
informováni rozhlasem, prostřednictvím letáků na vývěskách, a
také na webových stránkách obce a facebooku.
Závěrem mi dovolte popřát Vám všem krásné a klidné prožití
vánočních svátků, a do nového roku hodně pevného zdraví, lásky,
spokojenosti a také času pro sebe i své nejbližší.
Za kulturní výbor
Bc. Zdeňka Bartošová
Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
Posledními soutěžemi letošního roku, kterých jsme se zúčastnili,
byly soutěže v Černožicích 21. září 2019 a v Libřicích 28. září
2019. V Černožicích muži A obsadili 5. místo, muži B (stará garda)
8. místo a ženy 2. místo. V Libřicích bylo letos přihlášeno opravdu
hodně kvalitních družstev, jak v kategorii mužů, tak i v kategorii
žen. Muži se společným družstvem skončili na 15. místě a ženy na

7. místě. Sportovní sezónu každý rok končíme první sobotu v říjnu
na soutěži v Jezbinách. V tomto roce jsme se bohužel této soutěže
nezúčastnili, z důvodu velice nepříznivého počasí a z důvodu
velkého počtu nachlazení našich členů po soutěži v Libřicích.
Skolila nás rýmička a kašílek .
V pátek 27. září 2019 se zástupci výkonného výboru
zúčastnili v Jasenné okrskové schůze, na které se kromě hodnocení
činnosti a plánů na příští rok, řešily termíny výročních valných
hromad jednotlivých dobrovolných sborů v okrsku Jasenná.
V sobotu odpoledne 26. října 2019 jsme uspořádali pro děti i
dospělé u hasičské zbrojnice již tradiční dlabání dýní.
V pátek 8. listopadu 2019 se starosta našeho sboru zúčastnil
shromáždění starostů SDH okresu Náchod, které se konalo v České
Metuji.
V sobotu 16. listopadu 2019 naši zástupci absolvovali
školení velitelů ve Velkém Poříčí. Součástí školení byla i prohlídka
nového lezeckého polygonu.
V sobotu 23. listopadu 2019 dopoledne jsme ozdobili
vánoční strom, provedli úklid před hasičskou zbrojnicí a v okolí
stromu, a zazimovali hasičskou techniku.
V předvečer prvního adventního svátku, v sobotu 30.
listopadu 2019, se konalo rozsvícení vánočního stromu. Nechybělo
tradiční vystoupení dětí z místní mateřské školy, které si připravily
pěkný vánoční program. Na vánoční notu nás naladila i kapela
Korky, se kterou jsme si všichni mohli zazpívat tradiční vánoční
koledy, i se zaposlouchat do koled z její vlastní tvorby. Pro zahřátí
byl připravený punč, svařák a čaj. Pro dobrou chuť nechyběly
tradiční vánoční perníčky, grilované klobásy a špekáčky.
Nezapomněli jsme ani na děti, které si odnesly drobný dárek.
Ve čtvrtek 12. prosince 2019 a v úterý 17. prosince 2019 naši
zástupci absolvovali pravidelné školení řidičů a požárních hlídek v
Jasenné.
Na přelomu jednotlivých kalendářních roků se tradičně
konají výroční valné hromady jednotlivých sborů dobrovolných

hasičů. V rámci okrsku Jasenná se zástupci našeho sboru zúčastnili
v sobotu 14. prosince 2019 výroční valné hromady SDH Vlkov.
V sobotu 18. ledna 2020 se bude konat od 18:00 hodin ve
Sport klubu v Rasoškách výroční valná hromada SDH Rasošky.
Všechny členy našeho sboru, ale i hosty co nejsrdečněji zveme.
Zarezervujte si prosím na uvedený termín volno.
Na závěr bychom touto cestou chtěli poděkovat členům
našeho sboru za sportovní reprezentaci, pracovní úsilí a aktivní
činnost nejen ve sboru, ale i v naší obci. Poděkování také patří
všem občanům, vedení obce, organizacím a firmám, které s námi
spolupracují a podporují nás. Přejeme všem klidné a pohodové
vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů v
osobním i pracovním životě. Doufáme, že i v příštím roce budeme s
Vámi se všemi pokračovat v bezproblémové vzájemné spolupráci.
za SDH Rasošky
Petr Voslař
Pečovatelská služba Jaroměř
Obec Rasošky pro vás zajistila možnost Pečovatelské služby:
Pokud Vám věk nebo zdravotní stav již nedovolí postarat se o sebe
a svou domácnost tak, jako dříve, nemáte blízkou osobu, která by
Vám pomohla, a přesto byste rádi zůstali doma, v prostředí, které
znáte a v blízkosti známých - kontaktujte nás!
Jsme služba terénní, to znamená, že MY přijedeme za VÁMI domů.
S čím Vám můžeme pomoci?
- s osobní hygienou (u Vás doma nebo v našem středisku osobní
hygieny),
- s oblékáním a svlékáním (včetně speciálních pomůcek),

- se stravováním (přípravou, servírováním, podáním…),
- s dovozem nebo donáškou jídla (pokud není možné zajistit
dovážkovou službou),
- s úklidem domácnosti,
- s praním, žehlením a drobnými úpravami prádla.
- s nákupy (potravin, drogerie, ošacení…)
- s donáškou vody a topiva,
- s pochůzkami (k lékaři, na poštu, na úřady...),
- s doprovody (k lékaři, na úřady,…),
Služby jsou poskytovány za úhradu dle platného ceníku.
Je stanovena hodinová sazba (130,- Kč), přičemž uživateli služby je
účtován pouze čas potřebný k zajištění úkonu, není mu účtovaný
čas strávený na cestě, ani dopravné.
Zdarma Vám poskytneme základní sociální poradenství (informace
o sociálních dávkách, speciálních pomůckách, kontakty na
odborníky a různá zařízení apod.)
Služby poskytujeme
pracovní dny: 7:00 – 19:00 hod.
víkendy, svátky: 10:30 – 19:00 hod.
Najdete nás na adrese:
Josefa Šímy 780, 551 01 Jaroměř
V případě zájmu o poskytování služeb či pro více informací se
obraťte na sociální pracovnice na kontaktech:
tel.: 491 487 684, 734 314 290, 734 567 667
e-mail: socprac@psjaromer.cz, info@psjaromer.cz

Plánované akce v naší obci a okolí
 14. 12. 2019 – 1. 1. 2020 Vánoční ZOO Dvůr Králové nad
Labem
 22. 12. 2019 TJ Vlkov „Pojďte s námi do betléma“ v 16:00
hod
 24. 12. 2019 Kulturní výbor obce Rasošky
„Štědroodpolední procházka“ od 13:00 u OÚ Rasošky
 24. 12. 2019 komentované prohlídky v Bastionu I a v
podzemí – 10:00 a 12:00 hodin
 24. 12. 2019 rodinná hra: Vánoce s Františkem Josefem I
9:00 a 13:00 hodin
 26. prosince 2019 Koleda, koleda Štěpáne v 15:30 – 17:00
hodin Ratibořice – Rudrův mlýn
 29. prosince 2019 Jesličkáři, Ratibořice Rudrův mlýn 15:30
hodin
 31. 12. 2019 – pohádka Mrazík 13:30 a 15:00 hodin
Boučkovo divadlo
 31. 12. 2019 silvestrovské střelby 14:00 hodin Ravelin no.
XIV
 5. 1. 2020 benefiční koncert Husův sbor 15:00 hodin Jaroměř
 11.1.2020 Tříkrálová sbírka pro Domov sv.Josefa v Žirči
 21. – 23. 3. 2020 Zájezd do vinného sklípku – Obec
Rasošky

Všem občanům Rasošek přejeme klidné a pohodové prožití
vánočních svátků, plných lásky, rodinné pohody a krásných
překvapení. Do nového roku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
v osobním i profesním životě.
OÚ Rasošky
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