Zápis
z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14.3.2018
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 19:55 hod.

Přítomni: Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek, Ing.
M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing.
J. Zemánek
Omluveni: Ing. F. Marcián, Mgr. I. Benadová, J. Klaška
Hosté: M. Ustohalová
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 31.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 10 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 31. zasedání
ZO. Navrženi byli: J. Liptáka V. Mátl.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 31. veřejné zasedání ZO Rajhradice pana
J. Liptáka a V. Mátla.
Pro: 10 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, J. Lipták,
V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo přijato.
V 18:04 se dostavila Mgr. M. Čermáková.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Veřejnoprávní smlouvy pro zájmové organizace
3. Zveřejnění záměru směny pozemku
4. Kalkulace vodného pro rok 2018
5. Kalkulace stočného pro rok 2018
6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů ze dne 30.12.2016
7. Různé
8. Závěr

Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:
1. Technický bod
2. Veřejnoprávní smlouvy pro zájmové organizace
3. Výmaz zástavního práva na pozemku p.č.440 v k.ú. Rajhradice
4. Smlouva o dílo na zhotovení územního plánu obce
5. Smlouva o dílo na výstavbu víceúčelového sportoviště
6. Kalkulace vodného pro rok 2018
7. Kalkulace stočného pro rok 2018
8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů ze dne 30.12.2016
9. Zveřejnění záměru prodeje pozemku
10. Zveřejnění záměru směny pozemků
11. Údržba zeleně v obci
12. Různé
13. Závěr
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Veřejnoprávní smlouvy pro zájmové organizace
Starosta předložil ke schválení Veřejnoprávní smlouvu o udělení příspěvku pro Myslivecký
spolek Svratka ve výši 20.000Kč, pro Vodácký oddíl Rajhradice ve výši 10.000 Kč, pro občanské
sdružení Rajhradická pohoda ve výši 15.000Kč, pro Český svaz včelařů ve výši 15.000 Kč a TJ
Rajhradice ve výši 150.000Kč. Starosta konstatoval, že všechny tyto částky jsou zahrnuty
v rozpočtu obce pro rok 2018.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 20.000 Kč pro
Myslivecký spolek Svratka a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato.

Usnesení č.4
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 15.000 Kč pro
Český svaz včelařů, z.s., Základní organizace Rajhrad a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
Usnesení č.5
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o udělení příspěvku pro občanské sdružení Rajhradická
pohoda ve výši 15.000 Kč a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo přijato.
Usnesení č.6
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o udělení příspěvku pro TJ Rajhradice ve výši 150.000Kč
a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
Usnesení č.7
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000 Kč pro
Vodácký oddíl Rajhrad a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
3. Výmaz zástavního práva na pozemku p.č. 440 v k.ú. Rajhradice
Starosta seznámil zastupitele s tím, že na parcele č. 440 v k.ú. Rajhradice, v majetku obce je
zapsáno zástavní právo ve výši 400.000 Kč ve prospěch obce. Toto zástavní právo vzniklo
v době, kdy tuto nemovitost vlastnila TJ Rajhradice a budova Sokolovny na tomto pozemku
musela být z technických důvodů zbourána. TJ Rajhradice na demolici Sokolovny nemělo
finanční prostředky. Demolici zainvestovala obec, a proto vzniklo výše uvedené zástavní
právo. Před časem obec Rajhradice pozemek p.č. 440 v k.ú. Rajhradice od TJ Rajhradice
koupila, takže zástavní právo je bezpředmětné. Při auditu jsme byli vyzváni, abychom toto
zástavní právo zrušili. Aby ke zrušení došlo je nutné schválit prohlášení, že se opravdu toto
zástavní právo vztahuje k výše uvedenému pozemku.
Starosta otevřel diskuzi.

J. Lipták – součástí pozemku je stavba, která již neexistuje. Co se s tím bude dělat?
Starosta – byla provedena demolice, ale na katastru se změna již nezapsala.
J. Lipták – bude se to teda nějak řešit?
Starosta – nejdříve vymažeme zástavu a potom nechám zdemolovanou stavbu z katastru
vymazat.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.8
ZO schvaluje prohlášení, kterým obec Rajhradice konstatuje, že okamžikem, kdy se stala
vlastníkem pozemku p.č. 440 v. k.ú. Rajhradice, tj. dnem 15.5.2012 došlo k situaci, na kterou
pamatuje ust. § 584 o.z. č.40/1964 Sb., když splynulo právo s povinností (závazkem) v jedné
osobě.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
4. Smlouva o dílo na zhotovení územního plánu obce
Výběr dodavatele nového územního plánu byl projednán v radě obce. Byly předloženy tři
nabídky: Ing. arch. Barbora Jenčková – 602.580,-Kč s DPH, Ing. arch. Michaela Jandová –
847.000,-Kč s DPH a Ing. arch. Jarmila Bambuchová – 675.860,- Kč s DPH. Rada obce
vybrala Ing. arch. Barboru Jenčkovou. Rada doporučuje zastupitelstvu, aby s Ing. arch.
Barborou Jenčkovou uzavřela smlouvu o dílo.
Starosta otevřel diskuzi.
Ing. J. Zemánek – ve smlouvě jsou použity slova „přiměřeně“ a „adekvátně“. Co tato slova
znamenají? Proč se vyplácí záloha 50tis.Kč před započetím prací?
Starosta – význam slov s Ing. Jenčkovou projednám, 50tis.Kč je až po předání zadání
územního plánu.
Ing. J. Zemánek – ve smlouvě není zmíněn výstupní formát DWG a DGN.
Starosta – je to formát, ve kterém se poskytují podklady z katastrálního úřadu. Považuji to za
automatické.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.9
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení územního plánu obce s Ing. arch. Barborou
Jenčkovou a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.9 bylo přijato.
5. Smlouva o dílo na výstavbu víceúčelového sportoviště
V 18:32 hod. se dostavil Ing. M. Komenda.
Informace o výstavbě víceúčelového sportoviště na malém hřišti TJ Rajhradice byla podána
na minulém ZO. Celková výše investice je 1.486.166,19 Kč. Od hejtmana JMK jsme obdrželi
na tuto akci finanční dotaci ve výši 600tis.Kč. Náklady obce budou tedy 866.166,19 Kč. Obec
touto stavbou získá velké víceúčelové hřiště, kde bude možno hrát tenis, volejbal, košíkovou,

malý fotbal apod. Hřiště bude možno využívat jako taneční parket. Hřiště samozřejmě bude
moci využívat základní škola v rámci výuky tělesné výchovy. Rada obce provedla výběr
dodavatele ze tří nabídek:
- M-Silnice, a.s. - 1.486.166,19 Kč s DPH
- COLAS CZ, a.s. – 1.696.728,60 Kč s DPH
- INŽENÝRSKÝ STAVBY BRNO, spol. s r.o. – 1.638.988,04 Kč s DPH
Rada obce doporučuje ZO uzavřít smlouvu o dílo s firmou M-Silnice, s.r.o. Firma M-Silnice
předložila návrh smlouvy o dílo, kde je jako termín dokončení povrchu stavby uvedeno datum
30.4.2018 tak, aby již Stanislavské hody mohli využít povrchu jako tanečního parketu.
Termín dokončení celé stavby (dodávka branek, sítí, sloupků a povrchové označení
jednotlivých sportů) je stanoven na 30.6.2018.
Starosta otevřel diskuzi.
J. Lipták – o kolik bude zpevněná plocha větší?
Starosta – jednou tolik.
Ing. M. Kubeš – bude se dělat něco s tím svahem u jímky?
Starosta – není v plánu s tím něco dělat, ale není problém se dohodnout na úpravě, technika
tam bude.
Ing. M. Kubeš – mám strach z parkování.
Bc. R. Hájek – s tím nic nenaděláme.
Starosta – osobní automobily na zpevněném povrchu budou moci parkovat, konstrukce
povrchu hřiště to vydrží, je s tím počítáno.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.10
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na výstavbu víceúčelového sportoviště s firmou M-Silnice,
s.r.o. ve výši 1.486.166,19 Kč s DPH a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M.Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek,
Ing.
M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing.
J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.10 bylo přijato.
6. Kalkulace vodného pro rok 2018
Starosta předložil ke schválení kalkulaci vodného na rok 2018. Cena vodného pro rok 2018 je
stanovena na částku 33,24 s DPH. Cena je stejná, jako v roce 2017.
Starosta uvedl, že na základě stížností a připomínek k vyúčtování vodného a stočného se spolu
s místostarostou sešli s ekonomickým náměstkem Vodárenské akciové společnosti Ing. Juránkem
a vedoucím provozu Židlochovice panem Nevídalem a celý proces kalkulace projednali. Z jednání
vyplynulo, že tento způsob výpočtu vodného a stočného je pro naši obec jediný možný. Je to dáno
technickým řešením naší splaškové kanalizace. Aby bylo možno odečty vodného a stočného
provádět ideálně spravedlivě, museli by být do každé kanalizační šachty namontovány
průtokoměry. To by bylo velmi drahé. Další možností je, že by občané prokázali, že nemají jiný
zdroj pitné vody, než je z obecního vodovodu. To je také nereálné, ve skoro každé nemovitosti je
studna a nelze zaručit, že nebude využívána.
Starosta otevřel diskuzi.
J. Lipták – mám vodné 100 kubíků, napouštím bazén a zavlažuji. 40 kubíků do kanalizace
nevypouštím, je to nepoměr. Jestli to má tak každý RD, má vodárenská velké zisky. Zajímal

by mě zisk vodárenské. Kolik přiteče do Rajhradu na ČOV a kolik ve skutečnosti vyfakturují
lidem.
Ing. M. Komenda – hodně lidí má napojenou dešťovku do kanalizace.
Starosta – číslo odečtu na ČOV v Rajhradě nevyjadřují jen splašky, ale i dešťovou vodu.
Vodárenská má pro letošní rok naplánováno několik namátkových prohlídek nemovitostí, kde
budou kontrolovat napojení dešťových vod do kanalizace.
Ing. J. Bednář – každý dům měl septik, dešťovka se může pouštět tam.
Ing. M. Komenda – faktura vodného a stočného je špatně napsaná. Paušál je přepočítáván na
kubíky, a proto je to zavádějící.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.11
ZO schvaluje Kalkulaci vodného pro rok 2018 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal,
Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.11 bylo přijato.
7. Kalkulace stočného pro rok 2018
Starosta předložil ke schválení kalkulaci stočného na rok 2018. Cena stočného pro rok 2018 je
stanovena na částku 42,09 Kč s DPH. Cena je stejná, jako v roce 2017.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.12
ZO schvaluje Kalkulaci stočného pro rok 2018 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal,
Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.12 bylo přijato.
8. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů ze dne 30.12.2016
Starosta předložil zastupitelům Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů ze
dne 30.12.2016. Tento dodatek se musí každý rok schvalovat.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.

Usnesení č.13
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodovodů ze dne 30.12.2016
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal,
Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.13 bylo přijato.
9. Zveřejnění záměru prodeje pozemku
Bylo zjištěno, že oplocení zahrady na p.č. 27/2 v k. ú. Rajhradice ve vlastnictví manželů
Hromkových zasahuje do p.č. 11/1 v k. ú. Rajhradice ve vlastnictví obce a to výměrou 30m2.
Oplocení zahrady sice nerespektuje vlastnickou hranici zapsanou v katastru nemovitosti, ale
je již dlouhá léta zaužívanou hranicí. Manželé Hromkovi nechali zpracovat geometrický plán
pro oddělení záboru a žádají obec Rajhradice o odkup této části pozemku. V geometrickém
plánu č. 1075-5/2018 je zábor označen p.č. 11/6. V souladu se zákonem o obcích musíme na
dnešním zasedání ZO projednat zveřejnění záměru prodeje odděleného pozemku p.č. 11/6 o
výměře 30m2.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.14
ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.11/6 v k.ú.Rajhradice dle GP č.10755/2018 o výměře 30m2.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval – 1 – Ing. J. Zemánek
Usnesení č.14 bylo přijato.
10. Zveřejnění záměru směny pozemků
Směna pozemku se týká lokality Z10 územního plánu. Je to lokalita zahrádek v prodloužení
ulice Svratecká. V této lokalitě vlastní přístupovou cestu pan Vlašánek a obec Rajhradice
vlastní pozemky v zahradách. Tato směna pozemku je navržena proto, aby obec získala cestu
a navazující veřejné prostranství v okolí pozemku pana Vlašánka.
Směňované pozemky:
- Ve vlastnictví pana Vlašánka – p.č. 156/4, 137/1, 156/1, část 152/3, část 153/3, část
152/1, část 153/1, část 137/3, 913/105, 923/59 v k.ú. Rajhradice. Celková výměra
směňovaných pozemků je 693m2.
- Ve vlastnictví obce Rajhradice – p.č. 152/2, část 153/2 v k.ú. Rajhradice. Celková
výměra směňovaných pozemků je 609m2.
84m2 je ve prospěch obce.

Starosta otevřel diskuzi.
Bc. R. Hájek – pan Vlašánek s tím souhlasí?
Starosta – ano.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.15
- ZO schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků ve vlastnictví obce Rajhradice p.č.
152/2, část 153/2 v k.ú. Rajhradice o celkové výměře 609m2 za pozemky ve
vlastnictví pana Vlašánka p.č. 156/4, 137/1, 156/1, část 152/3, část 153/3, část 152/1,
část 153/1, část 137/3, 913/105, 923/59 v k.ú. Rajhradice o celkové výměře 693m2.
Pro: 10 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, Bc. Robert Hájek, J. Knotek,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 1- V. Mátl
Zdržel se: 1 – Ing. M. Komenda
Usnesení č.15 bylo přijato.
11.Údržba zeleně v obci
Starosta konstatoval, že firma Festuca, s.r.o. ukončila ke dni 31.12.2017 s obcí smlouvu na
údržbu zeleně. Starosta informoval ZO o tom, že údržbu zeleně si obec bude prostřednictvím
obecních pracovníků provádět sama.
ZO obce vzalo informace starosty na vědomí.
12. Různé
Starosta – byl jsem upozorněn na to, že zatéká do budovy „Váhy“, kterou má pronajatou
Myslivecký spolek Svratka.
J. Lipták – není nad zastávkou křidlice.
Starosta – to byste mohli myslivci opravit.
J. Knotek – na Brázdilovým je oficiálně ubytovna?
Starosta – nic o tom nevím.
V. Mátl – jednomu občanovi v Loučce se donesla zpráva, že jak se bude dělat nová hráz na
Svratce, že se mu bude zvyšovat hladina ve sklepě.
Ing. M. Komenda – bude se dělat navýšení jezu díky vodní elektrárně, která má vzniknout.
Budou se zvedat klapky jezu o 30 cm. S hrází to nemá nic společného. Hladinu spodní vody
by to nemělo ovlivnit.
Ing. J. Zemánek – je dohodnuto věcné břemeno pro pokládku optických kabelů v obci? Je
dohodnuta částka?
Starosta - ano, částka je dohodnuta ve výši 10tis.Kč na celou obec.
Ing. J. Zemánek – existuje nějaký harmonogram prací?
Starosta – ne. Tam, kde bude zájem, nás zasíťují.
J. Lipták – je to písemná dohoda?
Starosta – ne, ale je to v jejich zájmu.
Ing. M. Kubeš – na začátku Habřiny se staví RD. Je v souladu s regulačním plánem?
Starosta – měl by být.
Ing. M. Kubeš – dům je hodně velký.
Starosta – prověřím to.
Ing. M. Kubeš – je třeba opravit díry v plotě u mateřské školy.
Ing. M. Komenda – pozval všechny přítomné na sobotní košt slivovic.
V. Mátl – děje se něco s obchodem?

Starosta – několikrát jsem majitele obchodu kontaktoval, ale zatím žádná schůzka
neproběhla.
V. Mátl – našlo se místo pro vánoční strom?
Starosta – rada určila místo mezi parkovištěm u MŠ a plotem MŠ pro výsadbu vánočního
stromu a lípy u příležitosti 100letého výročí založení Československa.
V. Mátl – odvodňovací struhy v obci mizí.
Starosta – pokud je nevyčistí obec, nevyčistí je nikdo.
V. Mátl – chodník od pana Mátla ke Koláčkům v ulici Opatovická je v hrozné stavu.
Starosta – vím. Je to problém, budu to řešit.
Ing. M. Komenda – vyzval všechny přítomné k účasti na akci „Ukliďme si Rajhradice“,
která se koná 7.4.2018. Sraz účastníků v 9 hodin u obchodu.

13.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 19:55 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:

J. Lipták, v.r.

L. Přichystal, v.r.
starosta obce
V. Mátl, v.r.

