Zápis
z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 22.12.2008
Zahájeno: 18.00 hod
Ukončeno: 18.40 hod
Přítomni:
K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. F. Homola, D. Karásek, Ing. E. Klašková, J. Lipták, L. Přichystal,
V. Sládková, od 18.15 hod V. Mátl
Omluveni:
Z. Mittner, Ing. J. Vaníček
Neomluveni:
B. Beránková, Ing. M. Kubeš, P. Nevídal
Hosté:
1. Technický bod.
Starosta obce zahájil 27. zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice v 18.00 hodin a přivítal všechny
přítomné. Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na Úřední desce OÚ
Rajhradice, a to po dobu sedmi dní přede dnem konání dnešního zasedání a dále konstatoval, že je
přítomno 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Zapisovatelem byla
jmenována Ing. Klašková
Starosta uvedl, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v
kanceláři starosty.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 27. zasedání ZO.
Navrženi byli V. Černý a D. Karásek, kteří s návrhem souhlasí.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 27. zasedání ZO Rajhradice V. Černého a D. Karáska.
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta obce přednesl návrh doplněného programu zasedání, který byl poté ZO schválen.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod

2. Rozpočtové opatření č. 10
3. Různé
4. Závěr
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Rozpočtové opatření č. 10
Rozpočet obce se v příjmové části navyšuje o 50,1 tis. Kč (přidělení dotace na zeleň). Stejná částka
je začleněna i do výdajové části rozpočtu.
Usnesení č. 3
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 10
Pro: 9
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta obce na základě doporučení auditorů požádal ZO o schválení následujícího usnesení
týkajícího se schválení případného rozpočtového opatření, které by mohlo vzniknout ještě do konce
tohoto roku. Starosta vzniklé rozpočtové opatření předloží na příštím zasedání ZO ke schválení.
Usnesení č. 4
ZO pověřuje starostu obce podpisem rozpočtového opatření v případě, že dojde k překročení
závazného ukazatele schváleného rozpočtu obce. Starosta obce předloží toto rozpočtové opatření ke
schválení na nejbližším jednání ZO.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: Ing. F. Homola
3. Různé
Starosta obce požádal přítomné zastupitele o schválení postupu při uvolnění ﬁnančních prostředků
na akce, které objednával během roku 2008. Jedná se o stavbu chodníku spojující ulice Konopnou a
Za Kapličkou v ceně 228 390,-Kč, dále panelovou cestu na ulici Konopná v ceně 335 773,-Kč a o
likvidaci skládky v areálu bývalé sokolovny v ceně 223 385,- Kč. Tyto ﬁnanční částky na uvedené
akce byly v rozpočtu obce začleněny, nebude tedy potřeba schvalovat další rozpočtové opatření.
Starosta informoval, že k tomuto kroku přistoupil proto, že z počátku roku 2008 obec měla jen velmi
omezené prostředky. Došlo k vyrovnání výdajové a příjmové části rozpočtu a v průběhu roku 2008
měla být dále navýšena příjmová část rozpočtu obce o ﬁnance z prodeje několika obecních

pozemků. Starosta uvedl, že oslovil celkem tři ﬁrmy, aby předložili nabídku na tyto práce, ﬁrmu
PASAD s.r.o. Brno, ﬁrmu InterEco s.r.o. Brno a ﬁrmu Jan Najšl Rajhradice s tím, že úhrada veškerých
prací se uskuteční na konci roku 2008. Jen ﬁrma Jan Najšl byla ochotna akceptovat tento požadavek.
Starosta žádá zastupitele o schválení na základě Směrnice ZO o výběru veřejných zakázek.
Starosta přečetl text usnesení č. 5 a vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje postup starosty při zadávání prací při akcích: stavba chodníku spojující ulice Konopnou
a Za Kapličkou v ceně 228 390,-Kč, stavba panelové cesty na ulici Konopná v ceně 335 773,-Kč a
likvidace skládky v areálu bývalé sokolovny v ceně 223 385,- Kč.
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel se: Ing. F. Homola
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil V. Mátl.
Starosta obce seznámil zastupitele se zákonnou povinností, která ukládá všem vlastníkům
vodárenských zařízení, vodovodů a kanalizací, nejpozději do konce roku 2008 zpracovat a realizovat
„Plán ﬁnancování obnovy vodovodů nebo kanalizací“, a to na dobu nejméně deset kalendářních let.
Starosta předložil z
Usnesení č. 6
ZO bere na vědomí předložený plán obnovy vodovodu a plán obnovy kanalizace v obci Rajhradice.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7
ZO pověřuje ﬁnanční výbor vypracováním návrhu ﬁnanční obnovy vodovodu a kanalizace v obci,
jehož výsledkem bude stanovení výše roční akumulace ﬁnančních prostředků na obnovu vodovodu a
kanalizace.
Pro: 10
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Závěr
Po vyčerpání programu starosta obce zasedání ZO v 18.40 hod ukončil.
Zapsala:
Ing. E. Klašková

Ověřili:
D. Karásek
V. Černý

