Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 16 ze dne 3. 3. 2020
č.j.: OUR/19/2020

sp.zn. 101.2.1 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:06 hod
Konec jednání: 19:14 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Miloš Exnar, Ing. Bc. Luboš Rejl, Vladimír Fišar,
Ing. Věra Voslařová, Ing Martina Krystová.
Omluveni:

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 7 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatel: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Ing. Martina Krystová, Ing. Pavel Pouznar
3. Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Výběr dodavatele opravy komunikace u Zezule
5. Schválení kupních smluv pozemků – školní ulice
6. Schválení smlouvy o dílo – dočasná komunikace za ZŠ
7. Schválení smluv o poskytnutí dotace spolkům
8. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky
9. Odkup pozemků za školou – informace
10. Provoz pošty v Rasoškách – informace
11. Různé - diskuze
1. Schválení programu. Starosta obce zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno všech
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. Martina Krystová a Ing. Pavel Pouznar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení. Zadané úkoly nebyly.
4. Výběr dodavatele opravy komunikace. Starosta obce byl pověřen předložit nabídky na opravu
komunikace u Zezule, pokračující část opravuje obec Vlkov. Osloveny byly čtyři firmy: Těžká
mechanizace Václav Rejchrt, Strabag, amConstrukt a STAVOKOP. Na výzvu odpověděly tři firmy,
z nichž nejnižší cenu předložila firma Těžká mechanizace Václav Rejchrt. Zastupitelstvo schválilo
nabídku firmy Těžká mechanizace Václav Rejchrt, Rasošky za cenu 137.093 Kč vč. DPH. Smlouva o
dílo bude připravena na příští zasedání.

5. Schválení kupních smluv pozemků. Jedná se o odkup pozemků pod chodníkem ve školní
ulici. Smlouva s p. Binarem o koupi 43 m2 pozemku za 12.900 Kč byla schválena. Smlouva
s paní Štěpánkovou o koupi 44 m2 pozemku za 13.200 Kč byla schválena.
6. Schválení smlouvy o dílo. Na minulém zasedání byla schválena firma na vybudování
dočasné komunikace za školou. Předložená smlouva o dílo s firmou R+R Polák stavební a
zemní práce, v.o.s. s částkou 266.199 Kč vč DPH byla schválena.
7. Schválení smluv o poskytnutí dotace spolkům. Starosta obce informoval, že stanovení
podmínky poskytnutí dotace, tj. spoluúčast na akcích v obci je stejná jako v minulých letech.
Po krátké diskuzi byla ve smlouvě s Miroslavem Tázlerem ještě přidána účast na čištění
požární nádrže Zezule. Smlouvy č.1 MS Paseky, č. 2 TJ Rasošky, č. 3 Jaromír Tázler, č.4
SDH Rasošky a č. 5 Martin Rund-malá kopaná byly schváleny.
8. Schválení účetní závěrky a rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky. Zastupitelům byly
předloženy účetní výkazy školy za rok 2019 a přednesen návrh na rozdělení hospodářského
výsledku školy a to 560,00 Kč do fondu odměn a 55.507,35 Kč do rezervního fondu.
Účetní závěrka i rozdělení zisku byly schváleny. Byl vyplněn protokol o schválení účetní
závěrky.
9. Odkup pozemků za školou. Starosta obce informoval o pokračování jednání o odkupu
pozemků za školou. Nakonec den před zasedáním zastupitelstva majitelé vyslovili souhlas
s cenou 500 Kč za m2. Po krátké diskuzi Ing. Pavel Pouznar navrhl pověřit starostu
podepsáním kupních smluv s majiteli pozemků z důvodu urychlení celého jednání a také
možnosti využít kupované pozemky jako deponii pro zeminu vzniklou budováním dočasné
komunikace. Zastupitelé schválili pověření starosty k podpisu kupních smluv (tři majitelé) na
pozemek p.č. 1592/39 za cenu 500 Kč/m2 a kupní smlouvu na pozemek p.č. 1592/5 za cenu
300 Kč/m2.
10. Provoz pošty v Rasoškách. Starosta obce informoval o jednání s Českou poštou o dočasném
uzavření pobočky v Rasoškách nebo o náhradním provozu v mobilní buňce. Vedení pošty
nakonec rozhodlo o uzavření pobočky, neboť náklady na zřízení náhradního provozu by byly
vysoké. Důchody občanům bude pošta rozvážet, ostatní provoz zastoupí pošta v Josefově.
Zastupitelé hovořili o obavách z úplného uzavření pošty. Ing. Bc. Luboš Rejl informoval, že
měl možnost mluvit s vedením pošty v Praze a že ta možnost neotevření pošty je. Starosta
obce informoval, že situaci řeší se stavební firmou, aby práce na rekonstrukci části pošty byly
v co nejkratším termínu a pošta tak byla zavřená na nezbytnou dobu.
11. Různé:
a) Starosta obce informoval o provedeném rozpočtovém opatření č. 2, kdy obec obdržela 7.500
jako podíl z pokuty OŽP. Zastupitelé rozpočtové opatření vzali na vědomí.
b) Starosta obce informoval o jednání o odkupu pozemků ve vlastnictví Římskokatolické
farnosti Josefov. Obec Rasošky obdržela dopis, že odkup byl Biskupstvím královéhradeckým
projednán a zamítnut.
c) Starosta obce informoval, že obec Rasošky byla v minulosti součástí skupiny MAS Mezi
Úpou a Metují. Zástupci MAS požádali obec o schválení zařazení území obce do jejich
působnosti i na další období. Zastupitelstvo schválilo zařazení území obce Rasošky do území
působnosti Místní akční skupiny Mezi Úpou a Metují, z.s. na období 2012 -2027.

d) Starosta obce v návaznosti na pověření podpisem kupních smluv na koupi pozemků za
školou požádal o schválení rozpočtového opatření č. 3/20 na výdaje ve výši 200.000 Kč, které
v rozpočtu na tuto akci chybí. Rozpočtové opatření bylo schváleno.
e) Starosta obce informoval o pořádání jarního mobilního svozu odpadů a velkoobjemového
odpadu dne 14. 3. 2020. Ve stejný den se koná čištění vodní nádrže Zezule.
f) Starosta obce poděkoval kulturnímu výboru za uspořádání filmového festivalu Expediční
kamera dne 29. 2. 2020.
Výlet na Moravu plánovaný na 21. a 22. 3. 2020 se pro malý zájem ruší.
g) Starosta obce informoval, že pracovní schůzka zastupitelů proběhne 2. 4. 2020 a příští
zastupitelstvo je naplánováno na 7. 4. 2020 od 18:00 hodin.
DISKUZE:
a) Pan Miroslav Slezák se dotazoval, proč někde jsou značky staré a ve školní ulici jsou 4
značky se „třicítkou“? Starosta obce odpověděl, že staré dopravní značky jsou v ulici, která
se bude rekonstruovat a zvýšený počet značek s omezenou rychlostí ve školní ulici spolu
s dodatkovou tabulkou Pozor děti a Škola je z důvodu bezpečnosti školních dětí. Je to tak dle
návrhu dopravního inspektorátu v Náchodě.
Další diskuze nebyla, a proto starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 3. 3. 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. Zhotovitele opravy komunikace U Zezule-Těžká mechanizace Václav Rejchrt, Rasošky za cenu
137.093 Kč vč. DPH:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Kupní smlouva pozemku 43 m2 – Petr Binar za cenu 12.900 Kč:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Kupní smlouva pozemku 44 m2 – Ing. Miloslava Štěpánková za cenu 13.200 Kč:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Smlouva o dílo R+R Polák stavební a zemní práce, v.o.s., Josefov na zhotovení dočasné komunikace
za cenu 266.199 Kč:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Smlouva o dotaci spolkům:

Smlouva č. 1/19 MS Paseky Rasošky -20.000 Kč
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Smlouva č. 2/19 TJ Rasošky - 150.000 Kč
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Smlouva č. 3/19 Jaromír Tázler - 5.000 Kč
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Smlouva č. 4/19 SDH Rasošky - 36.000 Kč
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Smlouva č. 5/19 Martin Rund-malá kopaná - 6.000 Kč
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
8. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod za rok 2019:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod: 560,00 Kč do fondu odměn a 55.507,35 Kč do
rezervního fondu.:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
10. Pověření starosty podpisem kupní smlouvy se třemi majiteli pozemku č. 1592/39 o výměře 2.633
m2 za cenu 1,316.500 Kč:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
11. Pověření starosty podpisem kupní smlouvy s majitelem pozemku č. 1592/5 o výměře 153 m2 za
cenu 45.900 Kč:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

12. Zařazení území obce Rasošky do území působnosti Místní akční skupiny Mezi Úpou a

Metují, z.s. na období 2012 -2027.
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.
13. Rozpočtové opatření č. 3/20:
Pro – 7, proti – 0, zdržel se – 0.

II. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 2/20.

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ……………………….
Ověřovatelé: Ing. Martina Krystová ………………………….
Ing. Pavel Pouznar ……………………………..
Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 4. 3. 2020
Zapsala: Marie Kučerová …………………..

