Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Rasošky č. 19 ze dne 21. 7. 2020
č.j.: OUR/109/2020

sp.zn. 101.2.1 A10

Místo konání: Obecní úřad Rasošky
Začátek jednání: 18:04 hod
Konec jednání: 18:45 hod
Přítomni: Oldřich Rezek, Ing. Pavel Pouznar, Ing. Věra Voslařová, Miloš Exnar,
Vladimír Fišar.
Omluveni: Ing Martina Krystová, Ing. Bc. Luboš Rejl
Pořad jednání:
1. Počet přítomných: 5 - zastupitelstvo je usnášeníschopné
2. Zapisovatel: Marie Kučerová
Ověřovatelé: Ing. Pavel Pouznar, Vladimír Fišar
3. Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schválení programu zasedání
Zvolení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
Kontrola usnesení
Sport klub – výběr nájemce + smlouva
Smlouva o spádovosti ZŠ – Město Jaroměř
Smlouva o spádovosti ZŠ – Obec Vlkov
Schválení pachtu pozemků - smlouva
Rozpočtové opatření č. 6/2020
Smlouva o smlouvě budoucí - ČEZ Distribuce
Různé – diskuze

1. Schválení programu. Starosta obce zahájil zasedání, uvítal přítomné, zhodnotil, že je přítomno pět
zastupitelů, Ing. Martina Krystová a Ing. Bc. Luboš Rejl jsou omluveni, 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
Ing. Pavel Pouznar a Vladimír Fišar. Schváleno.
3. Kontrola usnesení. Zadané úkoly nebyly.
4. Výběr nájemce bufetu ve Sport klubu. Současný nájemce podal výpověď z nájmu s datem ukončení
31.8.2020. Obec zveřejnila záměr pronájmu 11. 6. 2020, přihlásil se pouze jeden uchazeč – paní Iveta
Jandíková z Rasošek. Starosta obce přečetl předloženou vizi provozu bufetu. Nový nájemce byl

schválen. Starosta obce předložil návrh nájemní smlouvy bufetu se začátkem nájmu od 1. 9. 2020,
hradit se budou zálohy na energie a poplatek za televizi. Smlouva byla schválena. Předávací inventura
se uskuteční 24. 8. 2020.

5. Smlouva o spádovosti základní školy s Městem Jaroměř na období 5-ti let. Smlouva byla
schválena.
6. Smlouva o spádovosti základní školy s obcí Vlkov na období 5-ti let. Smlouva byla
schválena.
7. Schválení pachtu obecních pozemků. Starosta obce informoval, že končí smlouva o pronájmu
pozemků se ZoD Rasošky. Záměr nového pronájmu-pachtu byl zveřejněn 11. 6. 2020. Na
výzvu podalo nabídku Zemědělské a obchodní družstvo Rasošky vlastněné společností BEAS,
a.s. Choustníkovo Hradiště v podobě dvou variant. Jedna na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 5 let a s ročním pachtovným 3.000 Kč/ha. Druhá je na dobu určitou – 10 let s výpovědní
lhůtou roční, podanou k 1.3. běžného roku s tím, že pokud po uplynutí doby nedojde
k ukončení smlouvy, přejde její lhůta na dobu neurčitou. Pachtovné by činilo 3.500 Kč/ha.
Zastupitelé schválili pachtovní smlouvu č. 385/2020 na dobu určitou.
8. Rozpočtové opatření č. 6/2020. V příjmech rozpočtu se snížil nájem za Mrštník a o stejnou
částku se navýšil příjem za použití hřiště s umělým povrchem. Ve výdajích se zvýšil rozpočet
o mobilní oplocení a pojištění majetku. Výsledkem je zvýšení výdajů o 36.000 Kč. Zastupitelé
vzali rozpočtové opatření na vědomí.
9. Starosta obce předložil návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-2020243/SOBS VB/01 s firmou ČEZ Distribuce, a.s.
Smlouva byla schválena.
10. Různé:
a) Starosta obce poděkoval ZO Zahrádkářů Rasošky za úklid hřbitova. Obec objednala
kontejner na odvoz starých rozpadlých pomníků, náhrobky jsou schovány v márnici.
b) Starosta obce informoval, že příští pracovní schůzka bude 3. 9. 2020 a zasedání zastupitelstva
bude v úterý 8. 9. 2020 v 18:00 hodin.
c) Starosta obce informoval přítomné o pokračování rekonstrukce budovy obecního úřadu.
DISKUZE:
a) Pan Miroslav Slezák informoval zastupitele, že je v ZŠ Rasošky potřeba u vstupu do budovy
opravit schod, nejlépe ho vyměnit, je na zastupitelích zda opravu zahrnou do rozpočtu na rok
2021 nebo se oprava provede ještě v tomto roce. Starosta obce k tomu řekl, že bude stanoven
způsob opravy a domluví se se „Stavební firmou Stránský Černý“, zda budou schopni schod
opravit. Pan Slezák poděkoval za vstřícnost.
b) Ing. Věra Voslařová informovala o změně ve složení kulturního výboru a požádala o
schválení nového člena – pana Vladimíra Hynka z Rasošek. Zastupitelé vzali na vědomí
ukončení činnosti paní Zdeňky Bartošové a schválili nového člena pana Vladimíra Hynka.

c) Ing. Věra Voslařová informovala o uskutečnění zájezdu do ZOO Jihlava, přihlášeno je
přibližně třicet osob. Posvícenská taneční zábava bude 5. září.
d) Paní Věra Slezáková poděkovala obci za znovu otevření pobočky pošty v obci.
Další diskuze nebyla, starosta obce poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání.

Usnesení č. 19 ze zasedání zastupitelstva obce Rasošky ze dne 21. 7. 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 o spádovosti základní školy v Josefově s Městem Jaroměř:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
4. Smlouvu o spádovosti 1. stupně základní školy s obcí Vlkov:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
5. Pachtovní smlouvu č. 385/2020 na dobu 10-ti let se Zemědělským a obchodní družstvem Rasošky
s cenou 3.500 Kč/ha.
Pro – 5, proti 0, zdržel se – 0.
6. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-122020243/SOBS VB/01 s firmou ČEZ Distribuce, a.s:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
7. člena kulturního výboru obce pana Vladimíra Hynka:
Pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
II. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
III. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 6/2020.
2. ukončení členství paní Zdeňky Bartošové v kulturním výboru.
IV. Zastupitelstvo obce ukládá:

Starosta obce Rasošky: Oldřich Rezek ……………………….
Ověřovatelé: Vladimír Fišar ………………………….
Ing. Pavel Pouznar ……………………………..

Zápis byl vyhotoven v obci Rasošky dne 22. 7. 2020, zapsala: Marie Kučerová …………………..

