Zápis
z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 23.5.2018
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 20:00 hod.

Přítomni: Ing. J. Bednář, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
J. Minaříková,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Omluveni: Mgr. I. Benadová, Mgr. M. Čermáková
Hosté: M. Ustohalová
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 33. 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 13 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 33. zasedání
ZO. Navrženi byli: J. Klaška a Ing. J. Bednář.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 33 veřejné zasedání ZO Rajhradice pana
J. Klašku a Ing. J. Bednáře.
Pro: 13 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
L. Přichystal,
Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Smlouva o dílo na opravu komunikace v ulici Konopná a Za Školou
3. Smlouva o zajištění financování sociálních služeb v obvodu ORP Židlochovice
4. Řezbářské sympózium
5. Různé
6. Závěr
Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:
1. Technický bod
2. Smlouva o dílo na opravu komunikace v ulici Konopná a Za Školou
3. Smlouva o zajištění financování sociálních služeb v obvodu ORP Židlochovice
4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Taneční studio
Rapido z.s.
5. Smlouvy o poskytnutí auditorských služeb se společností TOP AUDITING,
s.r.o.
6. Most přes dálnici D2
7. Řezbářské sympózium
8. Různé
9. Závěr
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 13 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
L. Přichystal,
Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Smlouva o dílo na opravu komunikace v ulici Konopná a Za Školou
Tato akce se měla realizovat v loňském roce, ale v důsledku nepříznivých klimatických
podmínek byla přesunuta na letošní rok. Dalším důvodem posunutí termínu opravy v ulici Za
Školou byla výstavba nového sportoviště v areálu malého fotbalového hřiště, kdy ulice Za
Školou byla použita pro dopravu materiálu. Celková částka opravy je 875.914,69 Kč bez
DPH.
Starosta otevřel diskuzi.
V. Mátl – obě ulice se budou dělat stejným způsobem?
Starosta – ne, v ulici Za Školou bude recyklát a v ulici Konopná asfalt.
Bc. R. Hájek – proč Za Školou nebude také asfalt?
J. Lipták – za tři roky to budeme dělat znovu.
Místostarosta – na polovině ulice Konopné se dělal také recyklát, bylo to hlavně z finančních
důvodů.
Starosta – je otázkou, jestli asfalt v ulice Za Školou vydrží. Musí se tam udělat kufr, což
vyjde na jiné peníze.
J. Lipták – cesta je uježděná, sítě jsou natažené.
Ing. M. Komenda – ta ulice je slepá, recyklát stačí, nikdo tam neprojíždí.
J. Lipták – nemáš pravdu, na tréninky se tam jezdí.
Ing. M. Komenda – protože hřiště je z ulice zavřené.
J. Lipták – je to menší než Konopná, jestli nepočkat další rok a udělat to pořádně.
Starosta – navrhuji schválit předloženou smlouvu, požádám M-SILNICE o nacenění verze
v asfaltu a uvidíme.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.

Usnesení č.3
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na opravu komunikace v ulici Konopná a Za Školou s firmou
M-SILNICE, a.s., Husova 1697, Pardubice za cenu díla 875.914,69 Kč bez DPH a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Pro: 13 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
3. Smlouva o zajištění financování sociálních služeb v obvodu ORP Židlochovice
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zajištění financování sociálních služeb v
obvodu ORP Židlochovice pro rok 2018.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.4
ZO schvaluje
Smlouvu o zajištění financování sociálních služeb v obvodu ORP
Židlochovice a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 13 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
L. Přichystal,
Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Taneční studio
Rapido z.s.
Starosta konstatoval, že veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro
Taneční studio Rapido z.s. byla projednána v radě obce. Taneční studio Rapido navštěvuje
5 dětí z Rajhradic. Požádali nás o příspěvek 20tis.Kč. Starosta a rada navrhuje částku 10tis.
Kč.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.5
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Taneční studio
Rapido z.s. ve výši 10tis.Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 13 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Komenda,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
L. Přichystal,
Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se:0

Usnesení č.5 bylo přijato.
5. Smouvu o poskytnutí autorských služeb se společnosti TOP AUDITING, s.r.o.
Do současné doby přezkum hospodaření na obci prováděly pracovnice z Krajského úřadu
JMK. Poslední dobou je přístup těchto pracovnic velmi nepříjemný a negativní. Místo toho,
aby nabídly pomocnou ruku, snaží se za každou cenu najít jakékoliv pochybení. Tento přístup
je velmi demotivující a zbytečně negativně zkresluje hospodaření obce. Proto navrhuji,
abychom přezkum hospodaření obce a příspěvkových organizací sjednali u soukromé firmy
TOP AUDITING, s.r.o. Brno. Tato společnost provádí přezkumy hospodaření v mnoha
dobrovolných svazcích obcí, kde je obec Rajhradice také členem, pro město Židlochovice a
podobně. Cena za přezkum hospodaření na obci je 30tis.Kč bez DPH, příspěvkové organizace
za každou 15tis. Kč bez DPH.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Usnesení č.6
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb se společností TOP AUDITING, na
provedení přezkumu hospodaření obce Rajhradice za cenu 30tis.Kč bez DPH a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Pro: 13 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
Usnesení č.7
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb se společností TOP AUDITING, na
provedení přezkumu hospodaření Mateřské školy Rajhradice, okres Brno-venkov,
příspěvkové organizace, Hlavní 351, Rajhradice, za cenu 15tis.Kč bez DPH a pověřuje
starostu jejím podpisem.
Pro: 13 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
Usnesení č.8
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí auditorských služeb se společností TOP AUDITING, na
provedení přezkumu hospodaření Základní školy Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvkové
organizace, Hlavní 36, Rajhradice, za cenu 15tis.Kč bez DPH a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Pro: 13 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.8 bylo přijato.

5. Most přes dálnici D2
Oslovili jsme firmu o zajištění dotace na opravu mostu. Bude vypsána dotace na 100%
nákladů oprav. Podmínky jsou postaveny tak, že náš most přes dálnici D2 nesplňuje
stanovené krizové podmínky. Prostě není v tak špatném statickém stavu, abychom na dotaci
dosáhli. Je velké riziko, že bychom vynaložili velké finanční prostředky na zajištění
projektové dokumentace a dotace nám přidělena nebude. Navrhujeme, abychom vyčkali.
V dohledné době by mohlo ŘSD tyto mosty přebírat do svého majetku. Základní opravy
bychom provést měli. Je proveden základní posudek mostu, kde je uvedeno, že bychom
základní opravy měli provést do tří let a generální opravu do 10 let. Můžeme tedy počkat.
Starosta otevřel diskuzi.
V. Mátl – kdy se může žádat o dotace?
Místostarosta – vždy na začátku roku pro daný kalendářní rok.
Ing. M. Komenda – zabezpečit most proti vstupu.
Starosta – to by asi mělo být na základě rozhodnutí odboru dopravy.
J. Lipták – je to přechod pro zvěř.
J. Klaška – jsou tam reklamy.
Bc. R. Hájek – ať to zaplatí ti, co tam mají reklamy.
Starosta – reklamy tam má umístěny SIAD, obci platí nájem100ti.Kč/rok.
ZO berou na vědomí.
6. Řezbářské sympózium
V termínu od 26.5.- 8.6.2018 se koná v areálu obecního úřadu Řezbářské sympózium na téma
přírodní živly. Této akce se budou účastnit řezbáři z Litvy, Lotyšska, Itálie a ČR. Sympózium
bude ukončeno 8.6.2018 v 17 hodin slavnostní vernisáží.
7. Různé
V. Mátl – na chodníku na ulici Opatovické jsou prohlubně, je třeba vyřešit odtoky dešťových
vod ze svodu přilehlých nemovitostí.
Starosta – za dva týdny bude firma instalovat druhou zastávku, v rámci toho provedou
lokální opravy na chodníku v ulici Opatovická.
V. Mátl – na nemovitosti pana Koláčka jsou volné čtyři křidlice. V ulic Krátká stojí
nebezpečně auta. Hrozí kolize.
Ing. M. Komenda – stávají tam až v křižovatce.
J. Klaška – jak dlouho bude U Supa zabraný chodník? Čí je ten hnědý stojan na kola?
Starosta – chodník bude zabrán do doby ukončení výstavby z důvodu bezpečnosti. Stojan
patřil k hospodě.
Ing. J. Bednář – jak probíhá rekonstrukce kapličky?
Místostarosta – bohužel jsou docela velké náklady na vícepráce. Po odstranění plechu z věže
se zjistilo, že dřevěná konstrukce krovu věže je kompletně shnilá. Musel se dobudovat věnec
a celý krov se vyměnil za nový.
J. Lipták – proč si toho nevšimla ta firma dřív?
Místostarosta – je to věc projektanta, nebylo to vidět, až když se demontovalo oplechování.
Bc. R. Hájek – je v kapličce nějaký život?
Starosta – každé úterý se slouží mše, které se účastní cca 20 občanů z Rajhradic.
O. Burda – kdo odpovídá za bezpečnost provozu herních prvků na dětském hřišti při
fotbalovém hřišti? Je tam prodřená kabina, lanová houpačka je vysoko, chtělo by to doplnit
písek do pískoviště.
Starosta – provedu nápravu.

8.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 20,00 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:

J. Klaška, v.r.

L. Přichystal, v.r.
starosta obce
Ing. J. Bednář, v.r.

