Zastupitelstvo obce – 7. prosince 2021

Číslo 4/2021, prosinec 2021

Výběr z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce – 5. října 2021
▪ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IP-12- 2013596/SOBS VB/2 s fi
ČEZ Distribuce a. s.. - zřízení el. přípojky – schváleno.
▪ Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12- 2022839 SOBS VB 1 s fi
ČEZ Distribuce a. s.. - zřízení el.přípojky na Dolním Plese –
schváleno.
▪ Žádost Pavla Šlechty o zřízení osvětlení hřiště. Zastupitelstvo
obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na osvětlení hřiště, a
to jak na Královéhradecký kraj, tak i na Ministerstvo místního
rozvoje –schváleno.
Zastupitelstvo obce – 2. listopadu 2021
▪ Smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb s
Městskou knihovnou Náchod, o.p.s., která přebírá služby za
Městskou knihovnu Jaroměř – schváleno.
▪ Rozpočtové opatření č. 10 a 11/2021 – schváleno.

▪ Smlouva o smlouvě budoucí a dohoda o umístění stavby č. IV12-2023113/SOBS VB/02 pro parc.č. 2089/3 na umístění
distribuční soustavy byla schválena.
▪ Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Ing.
Vladislavem Kališem na projektovou dokumentaci kanalizace a
ČOV v obci. Posouvá se termín dokončení na 10. 3. 2022 –
schváleno.
▪ Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Rasošky, okres Náchod pro rok
2022. Škola obci předložila návrh svého rozpočtu s příspěvkem
od obce ve výši 1,793.000 Kč. Rozpočet byl schválen.
▪ Rozpočet obce na rok 2022 s příjmy ve výši 14,522.260Kč.
Příjmy byly schváleny. Starosta obce dal hlasovat o rozpočtu
obce na rok 2022 s výdaji 15,014.000 Kč se závaznými
ukazateli – paragrafy, rozpočet je schodkový. Výdaje byly
schváleny. Schodek bude uhrazen z naspořených finančních
prostředků z minulých let.
▪ Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na období
2023/2024. Z důvodu předpokládané investice do kanalizace v
obci, jsou oba roky plánované jako schodkové. Pokud se
zachová příjem ze sdílených daní, budou uvedené schodky
uhrazeny z finančních prostředků obce naspořených z minulých
let – schváleno.
▪ OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpad.
hospodářství. Starosta obce informoval o zákonem stanovené
povinnosti změnit systém úhrady za svoz komunálního odpadu
a vydání obecně závazné vyhlášky. Stanoví se poplatek na
osobu ve výši 500 Kč a za nemovitost bez přihlášených osob ve
výši 500 Kč. Osvobozeny budou osoby starší 80-ti let. Svoz

odpadu bude 1x za 14 dnů, poplatník obdrží svozovou známku,
bez ní svozová firma odpad nevyveze. OZV č.1/2021 byla
schválena.
▪ Program zlepšování kvality ovzduší. Ing. Pavel Pouznar
informoval, že obec Rasošky byla oslovena ze strany Odboru
životního prostředí Jaroměř o překračování imisního limitu pro
látku benzo(a)pyren. Zároveň nás upozornili na zákonnou
povinnost obce vypracovat časový plán provádění opatření.
Tento program je plánován na několik let a spočívá v mapování
zdrojů na pevná paliva u zdrojů, které obtěžují okolí kouřem,
ověření stavu zdrojů dle KTSP a dále dotazníkové akci za
účelem analýzy situace v obci. Zároveň bude nutné zvýšit
povědomí občanů formou osvěty, přednášek atd. Program byl
schválen. Tento program spolu s brožurou „Průvodce
ekonomickým a ekologickým vytápěním domácností pevnými
palivy“ najdete na webových stránkách obce.
▪ Umístění Z-BOXu. Ing. Martina Krystová informovala o
vybraném místě pro umístění Z-BOXu v obci, a to ve školní
ulici na úrovni parčíku dětského hřiště. Zastupitelé schválili
umístění Z-BOXu v obci.
Životní jubileum v období října až prosince 2021 oslavili:
Panenková Božena

70 let

Štěpánová Božena 75 let

Prokeš Václav

75 let

Kunta Rudolf

85 let

Mach Tomáš

90 let

Rejchrtová Hana

90 let

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a spokojenosti!

Vánoční slovo starosty obce
Vážení spoluobčané, milí přátelé,
náš obecní stromeček už zase svítí, což nám dává jednoznačně najevo,
že tu za pár dní máme Vánoce a že se nezadržitelně blíží konec roku.
Jako každoročně budeme bilancovat, jaký ten uplynulý rok byl, co se
nám povedlo, co se přihodilo. Jak jsme si přáli na konci loňské roku
návrat do lepších časů, tak se toto přání naplnilo pouze částečně.
Všichni víme, za jakých nařízení, omezení a opatření jsme
v uplynulém roce žili. Věřme, že následující rok bude zase o něco
lepši, uvolněnější a veselejší.
V letošním roce jsme pro Vás nechali opravit polní cestu pod místním
názvem „Jílák“, která je hojně využívanou spojnicí mezi naší obcí a
Josefovem. Dále jsme pokračovali na vzhledu Kampeličky, kde byla
provedena výměna oken a dveří. V nové ulici za školou je
vybudováno veřejné osvětlení a rozhlas. Právě v této ulici se začíná
bydlet, stavět a projektují se další rodinné domy. Na jaře letošního
roku došlo k zahájení projekčních prací na kanalizaci s vlastní
čističkou odpadních vod s dokončením na konci roku 2022. Do konce
letošního roku bude dokončen projekt nového zázemí pro obecní
úklidovou techniku. Tento projekt by měl být největší investicí
následující roku, bude vybudován v lokalitě za školou.
Za zmínku ještě stojí rekonstrukce elektrorozvodu v budově základní
školy. Práce se budou provádět o letních prázdninách a jsou rozděleny
na dvě etapy – na dva roky.
Chci poděkovat všem zastupitelům, pracovníkům obecního úřadu,
organizacím a jednotlivcům, kteří se podílejí na chodu obce.

Vážení spoluobčané, čeká nás poslední rok volebního období, do
kterého Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Rezek Oldřich
starosta obce Rasošky

Obecní úřad Rasošky
Děkuje:
• SDH Rasošky za uspořádání akce Dlabání dýní, uspořádání
taneční zábavy a rozsvícení vánočního stromečku ve Vsi.
• TJ Rasošky a Kulturnímu výboru za uspořádání mikulášské
nadílky v obci.
• ZO Zahrádkářů za přednášku Pěstování hub v zahradách a
Podzimní tvoření.
• ZO Zahrádkářů a Kulturnímu výboru za pořádání „Ukliďme
Česko“.
• Kulturnímu výboru za uspořádání Strašidelné stezky.
• Nájemci Sport klubu za uspořádání drakiády.
• OÚ se omlouvá panu Vladimírovi Hynkovi za chybně uvedené
křestní jméno v předešlém zpravodaji.
Informuje:
• Tříkrálová sbírka proběhne 8. 1. 2022.

• Upozornění pro občany vlastnící nemovitost u náhonu mezi
Chalupama a Lumerama – po novém roce se bude čistit
vodoteč.
• Svoz odpadů: sudý týden, jednou za 14 dnů, svozový den se
mění ze středy na pátek, první svoz v pátek 14.1.2021.

Žádáme občany, aby si kontrolovali volně přístupné prostory,
zabezpečili si majetek před možnými krádežemi, kterých je
poslední dobou v Rasoškách požehnaně. Nabádáme Vás proto ke
zvýšené pozornosti a opatrnosti, všímejte si pohybu neznámých
lidí a v případě potřeby nebo podezření, prosím, volejte Policii
ČR.
Děkujeme

Dovolená na OÚ a v knihovně o vánočních svátcích
22. 12. - 31. 12. 2021

Změny u místního poplatku
za komunální odpad od 1. 1. 2022
Dnem 1. ledna 2022 vstupuje v platnost nová Obecně závazná
vyhláška obce Rasošky č. 1/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
Vyhlášku najdete na webových stránkách obce www.rasosky.cz
v sekci „Obecní úřad, vyhlášky“, případně si ji můžete vyzvednout
v písemné formě v kanceláři OÚ.
Na základě novely zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,
která se týká místního poplatku za komunální odpad, dochází mimo
jiné k významným změnám.
Poplatek platí:
▪ Fyzická osoba přihlášená v obci, platí i pro všechny druhy
pobytů podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky.
▪ Vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná
fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Výše poplatku pro rok 2022 je stanovena na 500Kč/osoba, případně
vlastník nemovitosti viz výše.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které k 1. 1. příslušného roku
dovršily věku 80-ti let a výš.
Četnost vývozu odpadu je pro celou obec jednotná, a to čtrnáctidenní,
v sudé týdny (první svoz v pátek 14. 1. 2022).
Poplatek bude vybírán na OÚ od 1. 2. 2022 do 31. 3. 2022. Každý
vlastník nemovitosti obdrží protihodnotou známku na 120, případně
240-ti litrovou popelnici. Sběrné nádoby bez označení známkou
přestanou být od 1. 4. 2022 vyváženy.
Ing. Pavel Pouznar

Pečovatelská služba
Obec Rasošky má sjednanou Pečovatelskou službu s Městem Jaroměř.
V případě zájmu o poskytování služeb či pro více informací se obraťte
na sociální pracovnice na kontaktech:
tel: 491 487 684, 734 314 290, 734 567 667
email: socprac@psjaromer.cz, info@psjaromer.cz

Sbor dobrovolných hasičů v Rasoškách
V sobotu 18. září 2021 jsme se připojili k celorepublikové akci
„Ukliďme Česko 2021“. Opět jsme společně s ostatními spolky a
občany uklidili naši obec a její bezprostřední okolí.
V sobotu 2. října 2021 náš sbor uspořádal „Hasičskou taneční zábavu“
u Sport klubu v Rasoškách. K tanci a poslechu hrála skupina Hektor.
Jsme rádi, že se zábava vydařila. Kladné ohlasy jsou pro nás dobrým
impulsem a motivací pro organizování dalších akcí.
V sobotu odpoledne 30. října 2021 jsme pro děti i dospělé u hasičské
zbrojnice připravili oblíbené dlabání dýní. Do dlabání a zdobení se
s velkým nasazením, odhodláním a úsilím zapojilo 17 rodin s dětmi.
Sice bychom nezmokli, sluníčko krásně svítilo, ale z důvodu velkého
větru jsme akci přesunuli dovnitř hasičské zbrojnice.
V pátek 12. listopadu 2021 se místostarosta našeho sboru zúčastnil
shromáždění starostů SDH okresu Náchod, které se konalo ve Velké
Jesenici.
Týden před prvním adventním svátkem, jsem v sobotu 20. listopadu
2021 dopoledne ozdobili vánoční strom, provedli úklid před hasičskou

zbrojnicí a v okolí stromu. Zároveň jsme zazimovali hasičskou
techniku.
V sobotu 27. listopadu 2021 v podvečer proběhlo rozsvícení
vánočního stromu. Bohužel ani letos, z důvodu vyhlášení nouzového
stavu těsně před rozsvěcením, nemohl proběhnout doprovodný
program v plném rozsahu jako v letech minulých.
V sobotu 22. ledna 2022 se bude konat od 18:00 hodin ve Sport klubu
v Rasoškách výroční valná hromada SDH Rasošky. Všechny členy
našeho sboru, ale i hosty co nejsrdečněji zveme. Zarezervujte si,
prosím, na uvedený termín volno.
Závěrem Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně zdraví, štěstí, optimismu a úspěchů v osobním i pracovním
životě.
za SDH Rasošky
Petr Voslař

ZŠ a MŠ Rasošky
Podzim byl, i přes všechna covidová opatření, v ZŠ a MŠ hezký.
Mateřská škola uskutečnila projektový den „Malé technické
univerzity“ s názvem Stavitel města. Děti si vyzkoušely stavby silnic,
ulic podle plánu. Z kostek postavily určené budovy a nakonec
zakreslily hotovou stavbu do mapy. Škole, bohužel, další projektový
den, z důvodu covidu, odpadl. Do práce MŠ se zapojili také rodiče.
Pomáhali vyzdobit okolí školky podzimními přírodninami
(podzimníčci, dýně, zvířátka z kaštanů). Připravili také pro své děti

podzimní stezku vesnicí s úkoly. Také na zimu pomáhali svým dětem
vyrábět výrobky na stromek před školkou.
Také ve škole se žáci na podzim činili. Vyráběli dožínkový věnec,
dlabali a malovali dýně. Před Mikulášem pekli čerty ze slaného těsta.
Na advent nesměly chybět vlastnoručně vyrobené adventní věnce. Pro
čerta a Mikuláše si připravily všechny naše děti básničky a písničky a
těšily se na jejich nadílku, která se uskutečnila jak ve školce, tak ve
škole. Všechny naše děti secvičily a paní učitelky nahrály znělku pro
obecní rozhlas. Takže nás již brzy uslyšíte v celé naší obci.
Ve škole se také vaří a peče. Letos to byly bramborové krokety,
jablečný štrůdl, svatomartinské rohlíčky a také perníčky, které si i
nazdobíme. To všechno v naší školní družině. Se sv. Martinem jsme
se také hezky vyřádili. Nakreslili jsme bílého koně, měli soutěživé
odpoledne a Svatomartinskou jízdu na dřevěných koních.
Teď už se moc těšíme, jak se všem rodičům bude líbit naše nahrávka,
kterou jsme uskutečnili společně místo vánoční besídky a kterou
rodiče na videu uvidí. Také se těšíme na vánoční nadílku pod
stromkem, pouštění skořápkových lodiček, krájení jablíček, házení
střevícem, případně na to, jaký dárek pro nás náš kamarád nachystá.
Všem občanům Rasošek přejeme klidné a požehnané Vánoce,
v novém roce pohodu, pevné zdraví a stálý úsměv na rtech. Vaše
milované děti.
Za ZŠ a MŠ Rasošky
Mgr. Dana Štěpánová

ZO Zahrádkářů Rasošky
Ohlédnutí
Zahrádky nám letos dříve než obvykle zapadaly sněhem, můžeme
odpočívat a těšit se na další sezónu. V té končící jsme toho i přes
současnou situaci stihli docela dost. Výlet jsme pořádali společně
s obcí (děkuji všem, kteří se zúčastnili a navíc flexibilně přijali
přídavky do programu), proběhla i přednáška o dřevokazných
houbách. Podzimní tvoření aranžovaných dýní a věnců se zúčastnilo 8
šikovných žen a akci si moc pochvalovaly. Jako poslední jsme pro vás
připravovali premiérový adventní trh. Bohužel těsně před ním nám
opatření vlády překazily plány. Přesto jsme díky příspěvkům
dobrovolných dárců mohli do kočičího depozita, na jehož podporu
jsme trh pořádali, odeslat téměř 2500 Kč. Děkujeme.
Připravujeme
Už na Štědrý den se můžete přidat ke 3. štědrodenní procházce.
Odcházíme ve 13 hodin od Obecního úřadu, na zahřátí bude
připraveno malé občerstvení. Opět si tedy můžete čekání na Ježíška
ukrátit spolu se zahrádkáři.
V novém roce samozřejmě nebudeme zahálet. V únoru 2022 se spolu
s námi můžete naučit, jak na řez stromů (termín upřesníme a
zveřejníme na Facebooku a nástěnce u Sportklubu). V březnu
proběhne výroční schůze spolku a na jaro chystáme další akce, které
už od zahrádkářů znáte. Těšíme se, že se k nám přidáte a budeme se
zase potkávat.
Na závěr mi dovolte popřát Vám požehnané Vánoce, mnoho zdraví
v roce 2022 a nejen zahrádkářské úspěchy!
Za ZO Rasošky Katka Rejchrtová

Všem občanům Rasošek přejeme klidné a pohodové prožití
vánočních svátků, plných lásky, rodinné pohody a krásných
překvapení. Do nového roku hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
v osobním i profesním životě.
OÚ Rasošky
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