Zápis
ze 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 30.11. 2011
Zahájeno: 18.00 hod
Ukončeno: 21.10 hod.
Přítomni: Ing. J. Bednář, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. Komenda, J. Lipták, Ing. F.
Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal
Omluveni: V. Černý, Ing. J. Koláček, Z. Mittner, P. Nevídal, V. Pražák, Ing. J. Vaníček
Hosté: O. Burda, M. Duchoňová, J. Folková, V. Ševčík, Škorpík
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 14. 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 byl jmenován L. Přichystal, Z. Divišová
Starosta seznámil všechny přítomné s pořizováním zvukového záznamu, které provádí obecní úřad
pro potřeby vyhotovení zápisu z jednání.
Starosta se dotázal všech přítomných, zda si někdo pořizuje zvukový záznam z jednání.
Pan M. Herman prohlásil, že si bude pořizovat zvukový záznam pro soukromé účely.
Starosta pana M. Hermana upozornil, že tímto svým chování porušuje občanský zákoník § 12 odst. 1
a vystavuje se tak trestní odpovědnosti.
M. Herman s tvrzením starosty vyjádřil nesouhlas.
Nesouhlas s nahráváním vyslovila Ing. E. Klašková a upozornila na skutečnost, že zastupitelstvo
rozhodlo, že se jiné zvukové záznamy pořizovat nebudou.
M. Herman nesouhlasí s částí zápisu z minulého zasedání ZO a navrhuje, aby kontrolní výbor
provedl kontrolu zápisu se skutečností a vyjádřil se, jestli slovo nepovoluje a zakazuje je odlišné
slovo.
Starosta dal o tomto návrhu hlasovat.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje, aby se kontrolní výbor zabýval návrhem pana M. Hermana.
Pro: 3 – Ing. J. Bednář, M. Herman, J. Lipták
Proti: 3 – Ing. E. Klašková, L. Přichystal, Ing. F. Marcián
Zdržel se: 3 - J. Hudlík, Ing. M. Komenda, M. Přichystal
O návrhu pana M. Hermana nebylo rozhodnuto.
K tématu nahrávání diskutovali Ing. Bednář, Ing. Marcián, Ing. Komenda, Ing. Klašková.
Starosta uvedl, že zápis z předchozího zasedání je vyložen k nahlédnutí v kanceláři starosty.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 14. zasedání ZO.
Navrženi byli pan M. Přichystal a J. Lipták
Usnesení č. 2
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 14. zasedání ZO Rajhradice pana Miroslava
Přichystala a pana Jiřího Liptáka.
Pro:
8 - Ing. J. Bednář, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. Komenda, J. Lipták, Ing.
F. Marcián, L. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 1 – M. Přichystal
Starosta obce přednesl návrh doplněného programu zasedání.
Program:

Technický bod
Zprávy z rady
Rozpočtové opatření č. 11
Rozpočet na rok 2012
Rozpočtový výhled 2013-2016
Kalkulace vodného na rok 2012
Navýšení ceny za svoz domovního odpadu
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění odpadních
vod ze dne 9.3.2005
8. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON 4210-381/001/2011-HO-AD
9. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON 4206-337/001/2011-HO-AD
10. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON 4209-408/001/2011-HO-AD
11. Dodatek ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
12. Prodej pozemku p.č. 285/2 v k.ú. Rajhradice
13. Informace o stavbě „Rekonstrukce ulice Za Kapličkou“
14. Komise životního prostředí – zpráva o provedené podzimní výsadbě
15. Kulturní komise – informace o plánovaných kulturních akcích
16. Různé
17. Závěr
Usnesení č. 3
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro:
9 - Ing. J. Bednář, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. Komenda, J. Lipták, Ing.
F. Marcián, L. Přichystal , M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2. Zprávy z rady
Zprávy z rady obce přednesl starosta obce.
K tomuto bodu diskutovali J. Lipták a starosta obce.
J. Lipták požádal o zaslání zápisů z rady. Starosta zaslání zápisů z rady obce přislíbil.
Usnesení č. 4
ZO bere na vědomí zprávy z rady obce.
3. Rozpočtové opatření č. 11
V příjmové části se navyšuje § 3399-vstupné o 17tis. Kč, § 6171-přijaté dary o 60tis. Kč, § 6409-jiné
příjmy o 100tis. Kč.
Ve výdajové části se snižuje § 2212-silnice o 168tis. Kč a navyšuje § 2219-přechod pro chodce o
60tis.Kč, § 3111-příspěvky MŠ o 37tis. Kč, § 3113-ZŠ Chrlice o 33tis. Kč, § 3117-ZŠ Rajhradice o
25tis. Kč, § 3631-VO o 80tis. Kč, § 3745-zeleň o 10tis. Kč (dar Ing. Švec) a pol. 8124-splátka úvěru
o 100tis. Kč.
Celkově se rozpočet v příjmové i výdajové části navyšuje o 177tis. Kč.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 11.
Pro:
9 - Ing. J. Bednář, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. Komenda, J. Lipták, Ing.
F. Marcián, L. Přichystal , M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
4. Rozpočet na rok 2012
Starosta obce dal nejprve slovo zástupcům organizací, kterým obec přispívá na činnost.

Zprávu o činnosti Mysliveckého sdružení Svratka přednesl ZO pan J. Lipták.
Zprávu o činnosti Rajhradické pohody v roce 2011 a návrh činností v roce 2012 přednesla paní
Martina Duchoňová.
S upraveným návrhem rozpočtu na rok 2012 seznámila zastupitele účetní obce.
Diskuse k rozpočtu:
Ing. J. Bednář , M. Herman a J. Lipták
Usnesení č. 6
ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2012 a paragrafy jako závazné ukazatele rozpočtu, příspěvky
pro příspěvkové organizace a všechny dary, granty i dotace, transfery uvedené v rozpočtu v té výši a
těm fyzickým a právnickým osobám, jak jsou uvedeny v rozpočtu. Rozpočet obce Rajhradice pro rok
2012 je schodkový a ke krytí výdajů budou použity prostředky z minulých let.
Pro:
9 - Ing. J. Bednář, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. Komenda, J. Lipták, Ing.
F. Marcián, L. Přichystal , M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
5. Rozpočtový výhled 2013 – 2016
Rozpočtový výhled se musí dělat každý rok, aby obec měla přehled, jak budou chodit příjmy do
obce. Je tam zapracovaná avizovaná změna daní. Od roku 2013 by obec měla dostat více peněz do
rozpočtu.
K rozpočtovému výhledu diskutoval M. Herman,starosta obce a účetní obce.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje Rozpočtový výhled 2013 – 2016.
Pro:
8 - Ing. J. Bednář, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián,
L. Přichystal, M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 1 – M. Herman
6. Kalkulace vodného na rok 2012
Kalkulaci vodného dostali všichni zastupitelé mailem. Starosta obce podal ke zvýšení vodného podle
této tabulky vysvětlení. Nákladová cena za kubík vody se oproti loňskému roku zvedla o 62 haléřů a
dochází ke změně sazby DPH z 10% na 14%, což dělá navýšení na 31,35 Kč/m3 s DPH.
Diskutovali M. Herman, J. Lipták
Usnesení č. 8
ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2012 ve výši 27,50 Kč bez DPH.
Pro:
9 - Ing. J. Bednář, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. Komenda, J. Lipták, Ing.
F. Marcián, L. Přichystal , M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
7. Navýšení ceny za svoz domovního odpadu.
Navýšení ceny za svoz domovního odpadu se týká navýšení platby za svoz domovního odpadu
ze 380,- Kč bez DPH na 391,- Kč bez DPH, místní poplatek se tím nezvýší. Cena za separaci
vytříděných složek komunálního odpadu zůstává v částce 199,- Kč bez DPH.
Diskuse – sběrný dvůr, nedoplatky – diskutovali starosta obce, Ing. Klašková, M. Herman, Ing.
Komenda, J. Lipták.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje Přílohu č. 2 ke Smlouvě č. 19/10 o odstraňování a separaci komunálního odpadu
v obci Rajhradice pro rok 2012 a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

9 - Ing. J. Bednář, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. Komenda, J. Lipták, Ing.
F. Marcián, L. Přichystal , M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
Pro:

8. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění
odpadních vod ze dne 9.3.2005
Tímto dodatkem se upravuje článek 9. Fakturace a placení, bod. 9.2.: Odvádění odpadních vod,
uskutečněné podle této smlouvy, se bude fakturovat pro rok 2012 v ceně: 1 m3 za 14,40 Kč , pro rok
2011 je 13,97 Kč. Tato cena je kalkulována z nákladů na provoz ČOV Rajhrad. K této ceně bude
účtována DPH. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
Usnesení č. 10
ZO schvaluje Dodatek č. 7 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění
odpadních vod a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro:
9 - Ing. J. Bednář, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. Komenda, J. Lipták, Ing.
F. Marcián, L. Přichystal , M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
9. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON 4210-381/001/2011-HOAD
pod názvem: „Rajhradice, Hlavní,závěsná příp.+SP100,Wismek M.“. Jedná se o síť technického
vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
Obec Rajhradice touto smlouvou v souladu s ustanovením §25 odst.5 energetického zákona ve
prospěch oprávněného formou věcného břemene zřizuje právo umožňující využití zatížené
nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění
nového venkovního vedení NN (dále jen „energetické zařízení“) do - na části zatížené nemovitosti.
Věcné břemeno uvedené v čl.II. se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši 500,–
Kč bez DPH.K této částce bude připočtena platná sazba DPH.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON 4210381/001/2011-HO-AD a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro:
9 - Ing. J. Bednář, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. Komenda, J. Lipták, Ing.
F. Marcián, L. Přichystal , M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
10. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON 4206-337/001/2011-HOAD
Jedná se o stavbu realizovanou pod názvem: „Rajhradice, Konopná, prodloužení venkovní sítě
NN“ - síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu (§2 odst.2a
energetického zákona). Obec Rajhradice touto smlouvou v souladu s ustanovením §25 odst.5
energetického zákona ve prospěch oprávněného formou věcného břemene zřizuje právo umožňující
využití zatížené nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající
v umístění nového kabelového vedení NN včetně rozpojovacích a přípojkových skříní do - na
části zatížené nemovitosti.
Smluvní strany se dohodly, že věcné břemeno uvedené v čl.II. se zřizuje úplatně a to za
jednorázovou úplatu v celkové výši 14 100,– Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná
sazba DPH.
Usnesení č. 12

ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON 4206337/001/2011-HO-AD a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro:
9 - Ing. J. Bednář, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. Komenda, J. Lipták, Ing.
F. Marcián, L. Přichystal , M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
11. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON 4209-408/001/2011-HOAD
stavba realizovaná pod názvem: „Rajhradice, rozš. VN-ABO REAL s.r.o.“. Jedná se o síť
technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu (§2 odst.2a
energetického zákona).
Obec Rajhradice touto smlouvou v souladu s ustanovením §25 odst.5 energetického zákona ve
prospěch oprávněného formou věcného břemene zřizuje právo umožňující využití zatížené
nemovitosti pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění
nového venkovního vedení VN včetně sloupů VN (dále jen „energetické zařízení“) do - na části
zatížené nemovitosti.
Smluvní strany se dohodly, že věcné břemeno uvedené v čl.II. se zřizuje úplatně a to za
jednorázovou úplatu v celkové výši 96 000,– Kč bez DPH. K této částce bude připočtena platná
sazba DPH.
Usnesení č. 13
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON 4209408/001/2011-HO-AD a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro:
9 - Ing. J. Bednář, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. Komenda, J. Lipták, Ing.
F. Marcián, L. Přichystal , M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
12. Dodatek ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK
Starosta předložil ZO Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK. Tento
dodatek upravuje celkovou výši poplatku na 61.300,- Kč pro rok 2011 z důvodu navýšení počtu
obyvatel. 1226 obyvatel x 50,- Kč (částka na obyvatele) = 61.300,- Kč. Dodatek dále upravuje
možné použití části poplatku (5%) na úhradu nákladů spojených s fungováním a koordinací IDS
JMK. Tento dodatek využití umožňuje, ale nepodmiňuje. Ve smlouvě o zajištění financování
systému IDS JMK je podmíněno využití 10% části poplatku na úhradu nákladů spojených
s fungováním a koordinací IDS JMK.
Diskutovali M. Herman, Ing. Klašková, Ing. Komenda, starosta obce.
Usnesení č. 14
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK a pověřuje
starostu obce jejím podpisem. JMK bude požádán o doložení rozúčtování využití celkové částky
příspěvku a o zdůvodnění snížení částky na úhradu nákladů spojených se zajištění fungování a
koordinace IDS JMK.
Pro:
9 - Ing. J. Bednář, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. Komenda, J. Lipták, Ing.
F. Marcián, L. Přichystal , M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
13. Prodej pozemku p.č. 285/2 v k.ú. Rajhradice.
Starosta obce informoval zastupitele, že pan Radek Černý požádal o odklad Kupní smlouvy na
pozemek p.č. 285/2 v k.ú. Rajhradice, jehož prodej schválilo ZO na svém 13. zasedání dne
31.10.2011.

Usnesení č. 15
ZO souhlasí s odložením splatnosti kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 285/2 v k.ú. Rajhradice
do poloviny roku 2012 s podmínkou rozšíření komunikace v ulici Konopná týkající se pozemku ve
vlastnictví pana Radka Černého. ZO pověřuje starostu obce jednáním s panem Radkem Černým
ohledně odkupu pozemku na ulici Konopná a odsunu prodeje pozemku p.č. 285/2 v k.ú. Rajhradice.
Pro:
9 - Ing. J. Bednář, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. Komenda, J. Lipták, Ing.
F. Marcián, L. Přichystal , M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
14. Informace o stavbě „Rekonstrukce ulice Za Kapličkou“
Informace o stavbě „Rekonstrukce ulice Za Kapličkou“ podal Ing. F. Marcián. ,
V současné době probíhá kolaudační řízení, po odsouhlasení dopravního značení Policií ČR bude
vydán odborem dopravy kolaudační souhlas. Navýšení nákladů a s tím spojený dodatek ke smlouvě
bude předložen na příštím zasedání ZO.
Diskutovali starosta obce, J. Lipták, M. Herman.
ZO bere na vědomí informace o stavbě „Rekonstrukce ulice Za Kapličkou“.
15. Komise životního prostředí – zpráva o provedené podzimní výsadbě.
Informace o provedené podzimní výsadbě přednesl Ing. Milan Komenda.
ZO bere na vědomí zprávu komise životního prostředí.
16. Kulturní komise – informace o plánovaných kulturních akcích
Informace o plánovaných kulturních akcích přednesla Ing. Elen Klašková. Plánované kulturní akce
jsou uvedeny v právě vydaném předvánočním zpravodaji obce.
ZO bere na vědomí zprávu kulturní komise
17. Různé
J. Lipták - předání kanalizačních šachet pro nové RD
- prodloužení veřejného osvětlení na ulici Za Školou
Starosta v reakci uvedl, že obecní právník v současné době připravuje kupní smlouvu, kterou obec
převezme do svého majetku kanalizační šachty u nových RD, do konce roku 2011 by mělo být vše
vyřízeno. O veřejném osvětlení ulice Za Školou se prozatím neuvažovalo, ale vzhledem k výstavbě
nových RD budeme v příštím roce řešit.
18. Závěr
Po vyčerpání programu starosta obce schůzi ve 21.10 hod. ukončil.
Zapsal:

L. Přichystal
Z. Divišová

Ověřil:

Miroslav Přichystal,v.r.
Jiří Lipták,v.r.

Luboš Přichystal,v.r.
starosta obce

