Zápis
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 16.12.2020
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 18:50 hod.

Přítomni: L. Přichystal, Ing. F. Marcián, , Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, DiS. L.
Absolonová, Ing. J. Zemánek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda,
V. Mátl, Z. Vágner
Omluveni: J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, Ing. M. Komenda
Hosté: M. Ustohalová, T. Hájek, Mgr. Markéta Markelová, Mgr. B. Prišťová
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 20. 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 20. zasedání
ZO.
Navrženi byli: O. Burda a Z. Vágner.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. veřejné zasedání ZO Rajhradice pana O.
Burdu a Z. Vágnera.
Pro: 12 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, DiS. L.
Absolonová, Ing. J. Zemánek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, V.
Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Žádost o dotaci na projekt Výstavba tělocvičny u ZŠ Rajhradice v rámci dotačního
titulu 117d8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury, podprogram 117D8210Podpora obnovy a rozvoje venkova
4. Udělení odměny
5. Různé
6. Závěr
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.

Pro: 12 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, DiS. L.
Absolonová, Ing. J. Zemánek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, V.
Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Zpráva kontrolního výboru
Starosta předal slovo Ing. M. Kubešovi, který přečetl zprávu kontrolního výboru.
Zápis z kontroly kontrolního výboru 14.12.2020
---------------------------------------------------------------Kontrolní výbor ve složení pan Marek Kubeš, pan Ota Burda a pan Jakub Klaška se sešel v pondělí
14.12.2020 a provedl kontrolu vybraných usnesení z letošních zasedání ZO. Po předchozí domluvě
všech členů kontrolního výboru byla kontrolována usnesení z 12.,14.,15.,16. a 17.zasedání ZO.
Z 12.zasedání ZO, které proběhlo 29.1.2020 bylo ke kontrole vybráno Usnesení č.1, ve kterém byli za
ověřovatele zápisu schváleni pan ing. Marcián a DiS. Černá. Kontrolní výbor zkontroloval podpisy obou
ověřovatelů zápisu. Zápis byl oběma členy zastupitelstva řádně ověřen a podepsán.
Ze 14.zasedání ZO ze dne 11.3.2020 bylo navrženo ke kontrole Usnesení č. 6, kde na základě hodnotící
komise na dodavatele v zadávacím řízení „Základní škola Rajhradice„ byl vyloučen dodavatel firma 3V
aH a této firmě to mělo být oznámeno formou písemné zprávy na adresu této společnosti. Kontrolní
výbor požadoval od starosty obce předložení této písemné zprávy. Toto bylo zkontrolováno a formou
„Oznámení o vyloučení účastníka z účasti v zadávacích řízení“ nám bylo doloženo odeslání této
písemné zprávy na adresu vyřazené společnosti.
Z 15. zasedání ZO proběhnutého 27.5.2020 bylo kontrolováno Usnesení č. 3, kde měla být podepsána
starostou obce „Smlouva o dílo na výkon autorského dozoru pro stavbu nové základní školy“t. Toto
usnesení bylo splněno a to podpisem starosty této smlouvy ke dni 28.5.2020.
Ze stejného 15. zasedání ZO jsme požadovali kontrolu usnesení č.4, ve kterém byl starosta pověřen
podpisem „Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace Rajhradice - úprava ulice Svratecká,
Na Kopečku a U Zvonice“. Starosta nám předložil tuto smlouvu, kterou podepsal 12.6.2020 a tak i toto
usnesení bylo splněno.
Z 16.zasedání ZO, které proběhlo 24.6.2020 jsme chtěli prověřit a zkontrolovat usnesení č.5, kde byl
starosta obce pověřen podepsáním „Příkazní smlouvy na výkon zadavatelských činností pro veřejnou
zakázku - ZŠ Rajhradice - tělocvična“ s firmou INVESTINŽENÝRING a.s. Pan starosta nám předložil tuto
smlouvu řádně podepsanou k datu 22.7.2020.
Ze 17.zasedání proběhnutého 19.8.2020 jsme ke kontrole vybrali usnesení č.3, ve kterém byl starosta
obce pověřen podpisem smlouvy o dílo „Doplnění dětských hřišť v Rajhradicích“ s firmou LLAMARO
s.r.o.. Tato smlouva nám byla předložena s podpisem starosty k datu 26.8.2020 a tak i toto usnesení a
pověření od zastupitelstva obce bylo starostou splněno.
Kontrolní výbor potvrzuje, že všechna námi vybraná usnesení z doposud provedených a
kontrolovaných zasedání ZO byla vždy splněna.
Fyzické ověření a kontrolu výše uvedených usnesení provedli 14.12.2020, za přítomnosti starosty pana
Přichystala, pan Kubeš, pan Burda a pan Klaška.
V Rajhradicích 15.12.2020

Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
ZO bere na vědomí.

3. Žádost o dotaci na projekt Výstavba tělocvičny u ZŠ Rajhradice v rámci dotačního
titulu 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury, podprogram 117D8210Podpora obnovy a rozvoje venkova
Starosta konstatoval, že podání žádosti o dotaci na výstavbu tělocvičny u základní školy jsme
diskutovali v několika minulých zastupitelstvech. Podání žádosti je třeba schválit
v zastupitelstvu obce, Výpis ze zápisu zastupitelstva s tímto usnesením je nedílnou součástí
žádosti.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci na projekt Výstavba tělocvičny u ZŠ
Rajhradice v rámci dotačního titulu 117D8210B Podpora obnovy sportovní infrastruktury,
podprogram 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Pro: 12 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, DiS. L.
Absolonová, Ing. J. Zemánek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, V.
Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
4. Udělení odměny
Starosta uvedl, že se jedná o odměnu pro starostu a místostarostu. Po dobu výkonu funkce
nebyla doposud starostovi a místostarostovi žádná odměna udělena. Jsem přesvědčen, že si
odměnu zasloužíme. Výstavba školy je časově náročná. Provádíme intenzivní dohled nad
kvalitou provedených prací, kontrolní a doplňující geodetické měření a kontrolu vykazovaných
položek pro fakturaci. Navrhuji starostovi obce odměnu ve výši jedné měsíční odměny
a místostarostovi obce odměnu ve výši dvou měsíčních odměn.
Starosta otevřel diskuzi.
V. Mátl – kontrolou fakturace byly ušetřeny mnohem větší prostředky. Je to opodstatněné.
Usnesení č.4
ZO uděluje finanční odměnu starostovi obce ve výši jedné měsíční odměny za činnosti spojené
s výstavbou nové základní školy, které byly nad rámec výkonu jeho funkce (intenzivní dohled
nad kvalitou prováděných prací, provádění kontrolních a doplňujících geodetických měření).
Pro: 11 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, DiS. L.
Absolonová, Ing. J. Zemánek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, V.
Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 1 – L. Přichystal
Usnesení č.4 bylo přijato.
Usnesení č.5
ZO schvaluje uděluje finanční odměnu místostarostovi obce ve výši dvou měsíčních odměn za
činnosti spojené s výstavbou nové základní školy, které byly nad rámec výkonu jeho funkce
(kontrola a aktualizace vykazovaných položek v soupisu prací v rozpočtovém programu RTS)

Pro: 11 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, DiS. L.
Absolonová, Ing. J. Zemánek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, V.
Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 1 – Ing. F. Marcián
Usnesení č.5 bylo přijato.
5. Různé
Starosta otevřel diskuzi.
Místostarosta- konstatoval, že zatím obdržel jen 3 návrhy k aktualizaci strategického
rozvojového dokumentu. Projednání aktualizace posouvám na příští jednání ZO.
V 18:20 hod. se dostavil Ing. M. Komenda.
J. Knotek- co bude z Hospůdky na konci světa? Ubytovna?
Starosta - ubytovna určitě ne, nemůže tam být, měly by tam být byty a nebo se hospoda
pronajme. Ale to mám z neověřeného zdroje.
Mgr. M. Čermáková - majitelka vše odmítá, nepřenese přes srdce, že by to někdo rozjel.
Starosta - asi všichni vnímáme, že v obci není hospoda, ale v tuto chvíli si nemůžeme dovolit
stavět hospodu.
V. Mátl – co bývalá škola, jaké je její využití do budoucna?
Starosta - komunitní dům pro seniory. Není důstojné dělat ze staré budovy ZŠ hospodu.
V. Mátl – bude trvat než seženeme finance na starou ZŠ, proč část budovy nedat někoho
do nájmu na hospodu, aby nechátrala.
J. Klaška – komunitní dům můžeme nastartovat hned.
Starosta - nemůžeme, musí se staticky zajistit a najít ten správný dotační titul.
V. Mátl – kolik stojí topení ročně?
Mgr. B. Prišťová- cca 100tis. Kč.
V. Mátl - když se v budově netopí jednu zimu bude rychle chátrat, obec by za to měla peníze.
Místostarosta- pronájem není od věci, teď jde o to, jestli na hospodu nebo na něco jiného.
Stejně topit musíme.
V. Mátl – víme něco o Sýpce?
Starosta - zatím ne.
V. Mátl – před domem p. Jarky Homolové v křižovatce ulic Opatovická, Hlavní a U Sýpky
kořen ze smrku zvedá chodník.
Starosta - provedeme opravu.
V. Mátl – u Desáků k Uličce je díra.
V. Mátl – komu patří Váha?
Starosta - je obecní, myslivci ji mají v nájmu.
V. Mátl – u Váhy by hospoda nešla?
J. Klaška– kolik je v naší obci ubytovací poplatek?
Starosta – 7,-Kč.
J. Klaška - nezvedneme to?
Starosta - v obci máme jen jeden penzion, platí jen Ing. P. Švec.
Starosta - prověřím vyhlášku, dám to jako bod na příští ZO.
T. Hájek – děkuji za spolupráci za zpravodaj, radar v Loučce ukazuje nesmysly.
Starosta - zajistím opravu.
V. Mátl – obecní pracovníci moc pěkně nazdobili stromek u školky.
6.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 18:50 hod. ukončil.
Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová
Ověřil:

O. Burda, v.r.

L. Přichystal, v.r.
starosta obce

Z. Vágner, v.r.

