Zápis
z 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 18.12. 2017
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 19:10 hod.

Přítomni: Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková,
Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš,
Ing. F. Marcián, V. Mátl, L. Přichystal
Omluveni: J. Minaříková, Ing. J. Zemánek, J. Lipták
Hosté: M. Ustohalová, Ing. E. Klašková
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 30. 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 12 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
Zapisovatelem byl jmenován Luboš Přichystal a Kateřina Sekaninová.
Dále starosta obce seznámil zastupitele, že je pořizován zvukový záznam jednání, který slouží
pro potřebu pořízení zápisu tohoto jednání.
Starosta uvedl, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí
v kanceláři podatelny OÚ.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 30. zasedání
ZO. Navrženi byli: V. Mátl a Ing. M. Kubeš.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 30. veřejné zasedání ZO Rajhradice pana
V. Mátla a Ing. M. Kubeše.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 1 – V. Mátl
Usnesení č.1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Rozpočet obce na rok 2018
3. Střednědobý výhled obce
4. Směna pozemků
5. Odměny neuvolněných zastupitelů
6. Různé
7. Závěr

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje program dnešního zasedání.
Pro: 12 - Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Rozpočet obce na rok 2018
Starosta konstatoval, že na minulém ZO jsme projednávali a schvalovali Návrh rozpočtu obce
Rajhradice na rok 2018, do dnešního dne nebyly vznešeny žádné připomínky.
Starosta otevřel diskuzi.
Účetní M. Ustohalová – včera jsme obdrželi dotaci 600tis.Kč od JMK na vybudování hřiště.
Tuto částku musíme rozpočtovým opatřením začlenit do příjmové části rozpočtu obce na
tento rok. V rozpočtu na příští rok se tato částka objeví jen ve výdajích.
Ing. J. Bednář – rozpočtové opatření se bude schvalovat v ZO?
Účetní M. Ustohalová – ne, rozpočtové opatření schvaluje rada.
Bc. R. Hájek – zda dostaneme dotaci na chodníky ještě nevíme?
Starosta – ne, předpokládaný termín obdržení rozhodnutí o přidělení dotace je březen 2018.
Ing. J. Bednář – přístřešek pro autobusovou zastávku je v rozpočtu začleněn do chodníku?
Starosta – ano, oslovil jsem pana Mittnera. K realizaci dojde v únoru 2018.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje Rozpočet obce Rajhradice na rok 2018 dle vyvěšeného návrhu rozpočtu obce
s těmito změnami: položka 4222 – investiční dotace JMK v příjmové části snížena o
600tis.Kč. Ve výdajové části § 6409 - Rezerva snížen o 600tis.Kč. Závazné ukazatele jsou
uvedeny v tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu“. ZO schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu
rozpočtu na rok 2018 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedené ve
schvalovaném rozpočtu obce.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, L.
Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
3. Střednědobý výhled obce
Starosta konstatoval, že na minulém ZO jsme schvalovali Návrh střednědobého výhledu obce
Rajhradice, který vychází ze skutečného plnění rozpočtu v posledních letech. Do dnešního dne
nebyly vznešeny žádné připomínky.

Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.4
ZO schvaluje Střednědobý výhled obce Rajhradice.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
4. Směna pozemků
Starosta konstatoval, že záměr směny byl projednán a schválen na minulém zasedání ZO.
Jedná se o směnu pozemků p.č. 1933 a 1934/2 v k.ú. Rajhrad ve vlastnictví obce Rajhradice o
celkové výměře 16135m2 za část pozemku p.č. 1936 v k.ú. Rajhrad ve vlastnictví
Benediktinského opatství Rajhrad. Na tomto směněném pozemku bude provedena náhradní
výsadba stromů v rámci realizace stavby „Rekonstrukce levobřežní hráze řeky Svratky“.
Starosta otevřel diskuzi.
Bc. R. Hájek – kdy bude oprava hráze realizována?
Ing. M. Komenda – snad v roce 2019.
Bc. R. Hájek – kdy se budou kácet stromy?
Ing. M. Komenda – záleží na firmě, která bude stavbu provádět.
V. Mátl – nemohou poškodit cyklostezku tím kácení?
Starosta – prováděcí firma by neměla poškodit cizí majetek.
Ing. J. Bednář – ta hráz je opravdu tak špatná?
Ing. M. Komenda – ano, hráz je v havarijním stavu.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.5
ZO schvaluje směnu pozemku p.č. 1933 ostatní plocha o výměře 1316m2 a pozemku
p.č. 1934/2 orná půda o výměře 14819m2 v k.ú. Rajhrad a ve vlastnictví obce Rajhradice za
pozemek p.č. 1936/2 orná půda o výměře 16135m2 v k.ú. Rajhrad ve vlastnictví
Benediktinského opatství Rajhrad dle geometrického plánu č. 2045-80/2017 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo přijato.

5. Odměny neuvolněných zastupitelů
Starosta informoval zastupitele o navýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva od
1.1.2018 dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Starosta navrhl, aby odměny neuvolněných členů
zastupitelstva zůstaly v dosavadní výši.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Usnesení č.6
ZO schvaluje odměny neuvolněných členů zastupitelstva v dosavadní výši.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek,
J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
6. Různé
V. Mátl – na Hrubé Louce jsou kolem výkopu neoznačené roxory a velká kaluž, kterou lidé
objíždí po našem poli.
Starosta – zajistím nápravu.
J. Knotek – pozval všechny přítomné zastupitele na turnaj ve stolním tenise, který se koná
26.12.2017.
V. Mátl – je v plánu v budoucnu propojit ulici Novou s ulicí Krátkou?
Starosta – ne, není to v plánu.
V. Mátl – jak to vypadá s ubytovnou pana Ščuky?
Starosta – v současné době má probíhat stavební úprava dle podmínek stavebního úřadu,
další stížnosti jsem zatím neobdržel.
O. Burda – má v současné době náš obecní strážník možnost řešit volně pobíhající psy po
obci?
Starosta – ano, není to na základě vyhlášky, ale dle zákona o týrání zvířat situaci řešit může.
Bc. R. Hájek – je zveřejněno telefonické číslo na obecního strážníka?
Starosta – uvedu ho do zpravodaje a na webové stránky obce.
Bc. R. Hájek – v naší obci a jejím okolí narůstá trestná činnost. Je potřeba, aby náš obecní
strážník měl službu občas i přes noc.
Starosta – se strážníkem to domluvím a ve zpravodaji budu občany varovat.
J. Klaška – nový chodník u školky je propadený.
Starosta – prověřím to a zařídím nápravu.
J. Klaška – nový chodník je předaný?
Starosta – zatím ne, snažíme se zastávku co nejdříve zkolaudovat a předat SÚS JMK.
J. Klaška – dá se nalepit na ostrůvek nějaká reflexní páska, aby řidiči lépe ostrůvek viděli?
Starosta – nedá, musí se použít schválené dopravní značení na základě pasportu, který bude
schválen Policií ČR. Dopravní značení v prostoru ostrůvku je provedeno přesně dle
dokumentace, kterou schválila Policie ČR.
V. Mátl – po obci jsou neustále umístěny dopravní značky, které byly zřejmě zapomenuty při
odstraňování dopravního značení při nedávných dopravních uzavírkách.
Starosta – pošlu obecní pracovníky, aby značky odstranili.
Ing. J. Bednář – u Bajtláku je obytná zóna, kde je povoleno parkovat jen na vyznačených
místech. Rybáři zde u krajnice parkují svá vozidla. Se strážníkem jsem o tom již dvakrát
mluvil a nic se nezměnilo.

Starosta – prověřím to.
7.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 19:10 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:

V. Mátl, v.r.

L. Přichystal, v.r.
starosta obce
Ing. M. Kubeš, v.r.

