Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 17 ze dne 21. 4. 2020
č.j.: OUR/58/2020

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, Ing. Bc. Luboš Rejl, Vladimír Fišar,
Ing Martina Krystová.
Omluveni: Ing. Věra Voslařová, Miloš Exnar.

Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 5 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatel: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Vladimír Fišar, Ing. Bc. Luboš Rejl
3. Program:
1. Schválení programu zasedání
2. Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
3. Kontrola usnesení
4. Smlouva GasNet, s.r.o. – plynové zařízení v nové ulici
5. Smlouva Rejchrt – oprava cesty u Zezule
6. Smlouva Údržba silnic KHK – o právu provést stavbu
7. Smlouva o smlouvě budoucí darovací – Správa silnic KHK
8. Pověření starosty předložením nabídek – střecha Kampelička
9. SDH – povolení vedlejší výdělečné činnosti – chov a lov ryb
10. Rozpočtové opatření č. 4/20 – na vědomí
11. Revokace usnesení č. 16/20 o rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky
12. Schválení rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky za rok 2019
13. Různé - diskuze
1. Schválení programu. Starosta obce zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno pět
zastupitelů, omluveni jsou Ing. Věra Voslařová a Miloš Exnar, zastupitelstvo je tedy usnášení
schopné. Přednesl návrh programu jednání a ten byl schválen.
2. Volba zapisovatele a ověřovatelů. Zapisovatelkou byla navržena Marie Kučerová, jako ověřovatelé
Vladimír Fišar a Ing. Bc. Luboš Rejl. Schváleno.
3. Kontrola usnesení. Zadané úkoly nebyly.
4. Smlouva GasNet, s.r.o. Starosta obce informoval, že se jedná o budoucím pronájmu plynovodu v nové
ulici za školou, výhledově společnost plynovod odkoupí. Smlouva byla schválena.

5. Smlouva o provedení opravy cesty u vodní nádrže Zezule směrem k Vlkovu se zhotovitelem
Václavem Rejchrtem-Těžká mechanizace Rasošky za 113.300 Kč bez DPH. Smlouva byla
schválena.
6. Smlouva Údržba silnic KHK o právu provést stavbu, týkající se nové přeložky komunikace
z Josefova k Vlkovu na pozemku obce v souvislosti s plánovanou celkovou rekonstrukcí
komunikace. Smlouva schválena.
7. Smlouva o smlouvě budoucí darovací – Správa silnic KHK. Starosta informoval, že
v souvislosti s rekonstrukcí komunikace Josefov-Vlkov dojde k darování pozemků pod
zhotovenou přeložkou komunikace, dar bude poskytnutý, až bude přeložka hotová podle
skutečného výměru. Smlouva schválena.
8. Starosta obce požádal zastupitele o schválení pověření předložit tři nabídky na provedení
opravy střechy na Kampeličce. Předpokládaný rozpočet je 280 tisíc korun. Pověření bylo
schváleno.
9. SDH-povolení vedlejší výdělečné činnosti. SDH Rasošky požádal o možnost chovu a prodeje
ryb ve vodní nádrži Zezule s tím, že příjem bude mít z prodaných povolenek a ten bude použit
na nákup dalších ryb. Pravděpodobně založí rybářský kroužek. Povolení bylo schváleno.
10. Rozpočtové opatření č. 4/20. Do příjmu byl zaveden prodej zametače, který byl dán do
komise a do výdajů náklady na vyhlášený nouzový stav a s ním spojené nákupy dezinfekce a
roušek. Zastupitelé vzali rozpočtové opatření na vědomí.
11. Revokace usnesení. Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 16/2020 ze dne 3.3.2020 o
rozdělení zisku ZŠ a MŠ, neboť došlo k opravě hospodářského výsledku. Schváleno.
12. Rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky. Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení zisku 632 Kč
do fondu odměn a 62.575,35 Kč do rezervního fondu. Schváleno.
13. Různé:
a) Starosta obce informoval, že hasiči znovu podají žádost o dotaci na požární auto a k tomu
potřebují souhlas zastupitelstva. Podání žádosti bylo schváleno.
b) Starosta obce informoval, že koupě pozemku za školou už je zapsána v katastru nemovitostí.
c) Starosta obce informoval, že obec Rasošky podle posledních zpráv se svou žádostí o dotaci
prodejny potravin uspěla. Královéhradecký Kraj informoval, že vyhověl všem žádostem.
d) Starosta obce informoval o řešení dotace na rekonstrukci budovy úřadu. Musel se dořešit
způsob zateplení a další drobnosti. V případě uspění se žádostí by dotace měla činit 978 tisíc
korun.
e) Starosta obce poděkoval za šití roušek Ing. Krystové, paní Kloubocové, Dernerové a
Humrové. Roušky šil i provozovatel prodejny potravin. Dále poděkoval Městu Jaroměř, které
obci poskytlo několik jednorázových roušek a dezinfekci. Prvotně byly roušky rozdány
občanů nad 65 let a další roušky jsou k vyzvednutí na úřadě. Hasiči rozvezli občanům nad 65
let dezinfekci. Obec dezinfikovala kontejnery na tříděný odpad, autobusovou čekárnu i
hřbitov. Dezinfekci a roušky doslala paní na poště a prodejna. JSDH dostalo jednorázové
roušky.

DISKUZE:
a) Ing. Bc. Luboš Rejl požádal o zametení celé obce, vhledem k trvajícímu suchu se velmi práší.
b) Ing. Bc. Luboš Rejl předložil plán kontrol na rok 2020 prováděné kontrolním výborem.
Zastupitelé vzali plán kontrol na vědomí.
c) Vladimír Fišar upozornil na spoustu prachu v nové ulici za školou. Některá auta tam jezdí
velmi rychle a prach se víří. Rozvinula se diskuze jak tomu zabránit.
d) Ing. Bc. Luboš Rejl požádal o opravu cesty „Jíláku“. Starosta obce mu odpověděl, že drobné
opravy vydrží omezenou dobu a že v příštím roce bude s opravou cesty počítáno v rozpočtu a
provede se oprava důkladná, aby to bylo trvalejší.
e) Starosta obce informoval, že MŠ je stále zavřená a že začátkem května bude proveden
průzkum, kolik rodičů bude požadovat její otevření a dále se obec bude řídit pokyny
nadřízených orgánů.
Další diskuze nebyla, a proto starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 21. 4. 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. Smlouvu GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem č.9420000629/4000229452 o pronájmu plynárenského
zařízení:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Smlouvu o dílo – oprava cesty u Zezule - Těžká mechanizace-autodoprava Václav Rejchrt za
113.3300 Kč bez DPH.:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Smlouva o právu provést stavbu č. 106/2019 - ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., :
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
6. Smlouva o smlouvě budoucí darovací č. 34191 Správa silnic Královéhradeckého kraje, Hradec
Králové:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
7. Pověření starosty předložením nabídek na opravu střechy Kampeličky:

Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
8. Povolení vedlejší výdělečné činností chovu a lovu ryb – SDH Rasošky:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
9. Revokace usnesení č. 16/2020 o rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod: 560,00 Kč do
fondu odměn a 55.507,35 Kč do rezervního fondu.:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
10. Rozdělení zisku ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod: 632,00 Kč do fondu odměn a 62.575,35 Kč
do rezervního fondu.::
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
11. Žádost o dotaci na pořízení automobilu pro JSDH Rasošky:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.

II. Zastupitelstvo obce neschvaluje:

III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 4/20.
2. Plán kontrol v roce 2020 – Kontrolní výbor

IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ……………………….
Ověřovatelé: Vladimír Fišar ………………………….
Ing. Bc. Luboš Rejl ……………………………..

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 22. 4. 2020
Zapsala: Marie Kučerová …………………..

