Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 15 ze dne 4. 2. 2020
č.j.: OUR/7/2020

sp.zn. 101.2.1 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:05 hod
Konec jednání: 19:13 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Ing. Bc. Luboš Rejl, Vladimír Fišar,
Ing. Věra Voslařová.
Omluveni: Ing Martina Krystová, Miloš Exnar.

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 5 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatel: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Ing. Věra Voslařová, Vladimír Fišar
3. Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Výběr dodavatele dočasné komunikace za školou
5. Pověření starosty předložit nabídky – oprava cesty u Zezule
6. Odkup pozemků – školní ulice
7. Kanalizace – informace
8. Oprava hlavní silnice Josefov-Vlkov - informace
9. Různé – diskuze
1. Schválení programu. Starosta obce zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno 5
zastupitelů, dva jsou omluveni, 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 Vladimír Fišar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení. Zadaný úkoly je řešen v bodě 4.
4. Starosta obce byl pověřen předložit nabídky na zhotovení dočasné komunikace za školou. Byly
osloveny 4 firmy: R+R Polák, Strabag, amConstrukt a STAVOKOP., nejnižší cenu nabídla firma R+R
Polák z Josefova. Zastupitelstvo schválilo firmu R+R Polák stavební a zemní práce, v.o.s., Josefov za
cenu 266.199 Kč vč. DPH.

5. Starosta obce požádal zastupitelé o pověření předložit 3 nabídky na zhotovitele opravy
komunikace k vodní nádrži Zezule. Jedná se asi o cca 180 m, pokračování opraví obec Vlkov.

Vladimír Fišar upozornil, že je v souvislosti s touto prací potřeba opravit vyvěrající studnu,
v případě velkého množství vody, teče voda přes cestu. Pověření starosty předložit 3 nabídky
bylo schváleno.
6. Starosta obce informoval přítomné o pokračování jednání o odkupu pozemků ve školní ulici
pod zhotoveným chodníkem. S vlastníky pozemků se o odkupu dohodl a na příštím zasedání
předloží kupní smlouvy ke schválení. Dále informoval o jednání se spolumajitelkou pozemku
za školou, paní jedná za všechny vlastníky, ale požaduje pro obec vysokou cenu za metr
čtverečný. V jednání bude pokračovat.
7. Starosta obce informoval o situaci kolem kanalizace. Kanalizace je vyčištěná, v současné
době probíhá ještě monitorování jejího stavu. Výsledky budou předloženy oboru životního
prostředí v Jaroměři, které zhodnotí, zda obci povolí vybudování biologické čistírny
odpadních vod. Starosta spolu s místostarostou požádali projektanta kanalizace o vyhotovení
předběžného ocenění plánované akce. Ing. Pavel Pouznar informoval, že obci bylo nařízeno
provádět rozbor odpadních vod měsíčně, první letošní rozbor, který byl odebrán 22. 1. 2020,
vyšel ve všech čtyřech hodnotách velice dobře.
8. Starosta obce informoval, že v Jaroměři proběhla další schůzka k plánované opravě
komunikace Josefov – Vlkov, potažmo až Hradec Králové a předal slovo místostarostovi Ing.
Pavlu Pouznarovi. Ten informoval přítomné o tom, že projekt opravy komunikace je hotový,
čeká se na schválení příslušnými orgány. K vlastní realizaci ale dojde pravděpodobně nejdříve
v roce 2022 a následně v roce 2023. Obec Rasošky zvažuje možnost připojit se k plánované
akci a souběžně vybudovat potřebný chodník k Josefovu. Prvním úkolem bude zajistit projekt.
9. Různé:
a) Starosta obce informoval, že v letošní Tříkrálové sbírce se vybralo rekordních 19.330 Kč, za
což občanům děkuje a také rodinám Tázlerových, Hübnerových a Kulhavých, které sbírku
zajistily.
b) Starosta obce informoval přítomné, že firma Marius Pedersen zavádí recyklační poplatek za
sběrný papír.
c) Starosta obce informoval, že v rámci probíhající rekonstrukce budovy úřadu Česká pošta
přislíbila přistavit vlastní mobilní buňku jako náhradní prostor pro poštu. Tento příslib pošta
vzala zpět, proto starosta obce zjišťoval náhradní řešení. Obdržel cenovou nabídku od
půjčovny z Hradce Králové, jen musí dořešit, zda zapůjčená mobilní buňka bude vyhovovat
bezpečnostním podmínkám pošty.
d) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů proběhne 27. 2. 2020 a příští
zastupitelstvo je naplánováno na 3. 3. 2020 od 18:00 hodin.
DISKUZE:
a) Ing. Bc. Luboš Rejl přečetl zprávu kontrolního výboru z kontrol v ZŠ a MŠ Rasošky a na
obecním úřadě. Závažná pochybení zjištěna nebyla, případné závady budou odstraněny po
předání zápisu.
b) Ing. Věra Voslařová přečetla zprávy finančního výboru z kontrol v ZŠ a MŠ Rasošky a na
obecním úřadě. Závažná pochybení zjištěna nebyla, případné závady budou odstraněny po
předání zápisu.
c) Ing. Věra Voslařová pozvala přítomné na Expediční kameru, která se uskuteční 29.2.2020
ve Sport klubu, jedná se o jednodenní filmový festival, začátek je v 15:00 hodin. V březnu se
uskuteční zájezd do vinného sklípku a dne 19. 4. 2020 proběhne burza pěstitelských rostlin
spojená s výrobou lampiónů.
Další diskuze nebyla, a proto starosta obce poděkoval za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 4. 2. 2020
1. Zastupitelstvo obce Rasošky schvaluje:
1. Program jednání:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
2. Zapisovatele a ověřovatelé:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
3. Zhotovitele dočasné komunikace za školou – R + R Polák stavební firma, Josefov za cenu 266.199
Kč vč. DPH:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Pověření starosty obce předložit 3 nabídky na zhotovení opravy komunikace k Zezuli:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
II. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ……………………….
Ověřovatelé: Ing. Věra Voslařová …………………………….
Vladimír Fišar …………………………………….
Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 5. 2. 2020
Zapsala: Marie Kučerová …………………..

