Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 14 ze dne 7. 1. 2020
č.j.: OUR/3/2020

sp.zn. 101.2.1 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:05 hod
Konec jednání: 18:35 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Miloš Exnar, Ing. Pavel Pouznar, Ing. Bc. Luboš Rejl,
Ing Martina Krystová, Vladimír Fišar, Ing. Věra Voslařová.
Omluveni:

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 7 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatel: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Ing. Věra Voslařová, Miloš Exnar
3. Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Schválení žádosti o dotaci z KHK
5. Odkup pozemku - informace
6. Různé – diskuze
1. Schválení programu. Starosta obce zahájil zasedání, uvítal přítomné a popřál jim zdraví a pracovní
úspěchy v novém roce, zhodnotil, že je přítomno 7 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Přednesl návrh programu jednání a ten byl schválen.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů. Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, jako ověřovatelé
Ing. Věra Voslařová a Miloš Exnar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení. Zadané úkoly z minulého zasedání nebyly.
4. Žádost o dotaci z Královéhradeckého kraje. Starosta obce informoval, že obec má možnost požádat o
dotaci z programu Obnova venkova na osvětlení a rozhlas v nové ulici za školou. Rozpočet akce je
přibližně 700 tisíc Kč. Podání žádosti o dotaci bylo schváleno.

5. Odkup pozemků. Starosta obce informoval, že probíhá jednání o odkupu pozemku ve školní
ulici. Jedná se o dva pozemky o celkové výměře 50 m2 pod chodníkem. Dojde tak k narovnání
majetkových vztahů a pozemky pod chodníkem budou všechny patřit obci. Obec požádá
majitele pozemku o návrh ceny. Další jednání probíhá o pozemku za školou o výměře cca 770

m2, aby byl možný zadní přístup do školy. Výhledově by se tam mohla vybudovat cesta,
parkovací stání nebo pozemek využít podobným způsobem. Návrh ceny se nechá na majiteli
pozemku.
6. Různé:
a) Smlouva ČEZ Distribuce č. IZ-12-200419/VB/1-Rasošky-vvnn p.č.2091/1 o zřízení věcného
břemene a služebnosti v souvislosti s přeložkou sloupů ve školní ulici. Smlouva byla schválena
b) Rozpočtové opatření č. 1/2019. V rozpočtovém opatření se zvyšují výdaje roku 2020 o
náklady na zřízení plynovodu v nové ulici za školou. Faktura přišla až v roce 2020.
c) Starosta obce požádal o pověření předložit 3 nabídky na vybudování dočasné komunikace za
školou, předpokládaná cena je 300 tisíc Kč. Pověření bylo schváleno.
d) Starosta obce informoval o odpovědi od Policie ČR na žádost, kterou obec poslala před
vánocemi. V podstatě bylo sděleno, že provedené bezpečnostní opatření ve školní ulici je
vyhovující. Starosta obce k tomu dodal, že v případě instalování zpomalovacích retardérů je
nutný souhlas majitelů přilehlých pozemků a již nyní existují ohlasy některých, kteří
nesouhlasí.
e) Starosta obce informoval, že letošní Tříkrálová sbírka v obci proběhne v sobotu 11. ledna.
V obci budou chodit dvě skupiny a na Dolním Plese jedna.
f) Starosta obce poděkoval TJ Rasošky a kulturnímu výboru na uskutečnění Mikulášské nadílky
a kulturnímu výboru za Štědroodpolední procházku.
g) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů se uskuteční 30. 1. 2020 a zasedání
zastupitelstva 4. 2. 2020.
DISKUZE:
a) Pan Miroslav Slezák požádal obec o zajištění ořezání keřů zasahujících do chodníků. Taktéž
o ořezání keřů Ve Vsi, které brání ve výhledu při výjezdu z boční ulice od JZD.
Dále požádal obec, aby provedla výzvu občanům, aby neparkovali na chodnících. Auta tak
brání využívání chodníků a vyhýbající se chodci musí jít po silnici. Starosta obce přislíbil, že
výzva bude v příštím zpravodaji, občané budou upozornění v místním rozhlase. Pokus tato
opatření nebudou dostačující, hříšníci budou osloveni dopisem.
Pan Vladimír Fišar upozornil, že by bylo vhodné zkrátit keře i u výjezdu z obce u Vlkových.
b) Starosta obce v souvislosti s rekonstrukcí úřadu informoval, že bude urgovat Českou poštu
o zřízení mobilní pobočky, tak, aby nedošlo ke zpoždění prací na budově.

Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 7. 1. 2020
1. Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:
1. Program jednání:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele a ověřovatelé:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
3. Podání žádosti o dotaci z programu Obnova venkova od Královéhradeckého kraje:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Smlouvu ČEZ Distribuce č. IZ-12-200419/VB/1-Rasošky-vvnn p.č.2091/1:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Rozpočtové opatření č. 1/2020:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Pověření starosty obce předložit 3 nabídky na zhotovení dočasné komunikace:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
II. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ……………………….
Ověřovatelé: Ing. Věra Voslařová …………………………….
Miloš Exnar …………………………………….
Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 8. 1. 2020
Zapsala: Marie Kučerová …………………..

