Zápis
z 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 25.3.2009
Zahájeno: 18.00 hod.
Ukončeno: 19.45 hod.
Přítomni:
• B. Beránková, V. Černý,Ing. F. Homola,Ing. E. Klašková, Ing. M. Kubeš, J. Lipták,
V. Mátl, L. Přichystal, V. Sládková, Ing. Vaníček
Omluveni:
• K. Baka, D. Karásek, P. Nevídal, Z. Mittner
Neomluven:
• Ing. J. Bednář
Hosté:
• zástupci fi Kaiser servis
1. 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 10 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
Zapisovatelem byla jmenována Z. Divišová.
Starosta uvedl, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v kanceláři starosty.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 30.
zasedání ZO. Navrženi byli Ing. M. Kubeš a V. Černý, kteří s návrhem souhlasí.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 30. zasedání ZO Rajhradice
pana Ing. M. Kubeše a pana V. Černého.
Pro: 10
• B. Beránková, V. Černý,Ing. F. Homola,Ing. E. Klašková, Ing. M. Kubeš,
J. Lipták, V. Mátl, L. Přichystal, V. Sládková, Ing. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta obce přednesl návrh doplněného programu zasedání.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Technický bod
Zpráva kontrolního výboru
Prezentace záměru firmy Kaiser servis spol. s r.o.
Možnost zřízení obecní policie
Závěrečný účet obce za rok 2008
Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu a provozu vodovodů
Různé
Závěr

Pro: 10

B. Beránková, V. Černý,Ing. F. Homola,Ing. E. Klašková, Ing. M. Kubeš,
J. Lipták, V. Mátl, L. Přichystal, V. Sládková, Ing. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
•

2. Zprávu kontrolního výboru přednesla paní V. Sládková.
Usnesení č. 3
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Pro: 10
• B. Beránková, V. Černý,Ing. F. Homola,Ing. E. Klašková, Ing. M. Kubeš,
J. Lipták, V. Mátl, L. Přichystal, V. Sládková, Ing. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
3. Prezentace firmy Kaiser servis spol. s r.o. o vyjádření k plánovaným stavbám na
pozemcích firmy.
Tato firma provozuje dekontaminační plochu v bývalé silážní jámě za bývalým
vojenským objektem směrem na Otmarov. Firma koupila sousední pozemek p.č. PK
684, na kterém má zájem zřídit fotovoltaickou elektrárnu zhruba na 4000m2,
kompostárnu a dále podle zájmu okolních obcí i sběrný dvůr. Při jednání se zástupci
firmy bylo starostovi přislíbeno, že při zřízení sběrného dvora by byli občané naší
obce zvýhodněni při ukládání odpadu.
V diskusi zástupci fi Kaiser servis odpověděli na otázky zastupitelů.
Usnesení č. 4
ZO schvaluje záměr firmy Kaiser servis,spol. s r. o. vybudovat na svých pozemcích
kompostárnu v sousedství biodekontaminační plochy a záměr firmy Kaiser technology
spol. s r.o. vybudovat na části pozemku p.č. 684 fotovoltaickou elektrárnu. Tato
lokalita bude při pořizování změny ÚP č. III. vyznačena jako plocha pro výrobu
elektrické energie a plocha pro třídění a likvidaci odpadu.
Pro: 10
• B. Beránková, V. Černý,Ing. F. Homola,Ing. E. Klašková, Ing. M. Kubeš,
J. Lipták, V. Mátl, L. Přichystal, V. Sládková, Ing. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
4. Možnost zřízení obecní policie
Starosta obce konstatoval, že všem zastupitelům byl zaslán materiál, ve kterém byla
specifikována činnost Městské policie Židlochovice. Tyto služby městské policie by
mohla na svém území využívat i obec Rajhradice. Starosta přečetl a podrobněji
dovysvětlil jednotlivé činnosti městské policie.
Činnosti Městské policie Židlochovice:
Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti
obce. Při plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona o obecní policii nebo jiných
zákonů zejména :
• Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku (možnost připojení objektů na
pult centrální ochrany PCO MP)
• Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití (řešení krizových situací
a domácího násilí)

•
•

•

•
•
•
•
•

Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce (prováděné
odchyty psů a kontrola poplatků)
Podílí se v rozsahu stanoveném zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích (parkování vozidel v obci, měření rychlosti,
dohled nad přechody pro chodce u škol před a po vyučování)
Podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákony činí opatření k jeho
obnovení (dohled při pořádání kulturních a sportovních akcí v obci, dohled nad
exekucemi, kontrola nalévání alkoholu mladistvým, rušení klidu)
Podílí se na prevenci kriminality v obci (návštěva mateřských škol a škol v rámci
BESIPu, možnost tísňových tlačítek pro seniory)
Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci
Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti
obce
Poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na
požádání údaje o obecní policii
Ukládá a vybírá v blokovém řízení pokuty za přestupky dle § 86 písm. d zákona
č. 200/90 Sb.

Diskuse:
J. Lipták
položil otázku na četnost pohybu strážníků MP v obci
Starosta
v reakci odpověděl, že to bude předmětem veřejnoprávní smlouvy, kterou bude ZO
schvalovat
Ing. Homola
vedl, že abychom vybírali od dlužníků za místní poplatky, nemusíme zřizovat obecní
policii za 300tis. Kč ročně.
Starosta
v reakci uvedl, že vybírání dlužných částek místních poplatků je jen jednou z mnoha
činností městské policie.
Ing. Kubeš
položil otázku, na jak dlouho by byla podepsána smlouva s městskou policií
V. Sládková
z čeho budeme činnost městské policie financovat
Starosta
uvedl, že finanční prostředky se budou muset najít v rozpočtu obce na úkor
investičních akcí
Ing. Klašková
v reakci na dotaz Ing. Kubeše uvedla, že rada obce uvažovala o 1-2 leté smlouvě
V. Mátl
v reakci na připomínku Ing. Homoly uvedl, že dlužníci jsou velký problém a možnost
vymáhání dlužných částek na místních poplatcích městskou policií považuje za
potřebné
Ing. Vaníček
uvedl, že s působením městské policie v obci Rajhradice souhlasí, ale že bude velmi
důležité dohodnout podmínky , za kterých bude Městská policie Židlochovice
v Rajhradicích působit.

Usnesení č. 5
ZO schvaluje záměr pro činnost Městské policie Židlochovice v katastru obce
Rajhradice a pověřuje starostu obce jednáním se zástupci města Židlochovice o návrhu
veřejnoprávní smlouvy o podmínkách působení Městské policie Židlochovice na
katastru obce Rajhradice, které po projednání předloží ZO ke schválení.
Pro: 8
• V. Černý,Ing. E. Klašková, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, L. Přichystal,
V. Sládková, Ing. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 2
• B.Beránková, Ing. F. Homola
5. Závěrečný účet obce za rok 2008
Návrh Závěrečného účtu Obce Rajhradice za rok 2008 byl projednán v radě obce
a bude na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, zveřejněn na Úřední desce Obecního úřadu Rajhradice. S celým návrhem
bude možné se seznámit v kanceláři obecního úřadu v úřední dny od 26.3. do
10.4.2009.
Závěrečný účet obsahuje:
1. Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2008 (Výkaz FIN-2-12)
2. Hospodaření s majetkem (Rozvaha+Zápis z inventarizace)
3. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům
a rozpočtům kraje
4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření roku 2008
5. Výkazy příspěvkových organizací
6. Přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček
Diskuse:
Ing. Homola
vznesl připomínku, že závěrečný účet obce neobsahuje hodnotu majetku obce
Starosta
sdělil, že hodnota majetku obce je uvedena v inventarizačních soupisech a ty jsou
nedílnou součástí závěrečného účtu.
Usnesení č. 6
ZO bere na vědomí informace o závěrečném účtu obce za rok 2008.
Pro: 9
• B. Beránková, V. Černý,Ing. E. Klašková, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, V. Mátl,
L. Přichystal, V. Sládková, Ing. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 1
• Ing. Homola
6. Dodatek č. 7 smlouvě o nájmu a provozu vodovodů.
Starosta informoval zastupitele, že tímto dodatkem se zvyšuje nájem za vodovod
z částky 17tis. Kč na částku 18tis. Kč pro Obec Rajhradice.
Usnesení č. 7

ZO schvaluje Dodatek č. 7 smlouvě o nájmu a provozu vodovodů a pověřuje starostu
obce jeho podpisem.
Pro: 10
• B. Beránková, V. Černý,Ing. F. Homola,Ing. E. Klašková, Ing. M. Kubeš,
J. Lipták, V. Mátl, L. Přichystal, V. Sládková, Ing. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
7. Různé
• zápisy z rady
Ing. Klašková přečetla zprávy ze zasedání rady obce, které se konalo 23.3.2009.
Usnesení č. 8
ZO bere na vědomí zprávy rady obce.
Pro: 10
• B. Beránková, V. Černý,Ing. F. Homola,Ing. E. Klašková, Ing. M. Kubeš,
J. Lipták, V. Mátl, L. Přichystal, V. Sládková, Ing. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
• projektová dokumentace na ulici Za Sokolovnou
Starosta obce seznámil zastupitele s návrhem studie rekonstrukce ulice Za
Sokolovnou, kterou předložil Ing. F. Marcián. Ing. Marcián tuto studii zpracoval na
své náklady jako dar obci. Rada obce tuto studii připomínkovala a navrhuje ZO, aby
schválilo vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
Ing. F. Marciánem. Studie se nedá použít jako podklad pro vydání stavebního
povolení, je tedy účelnější na základě této studie zpracovat projektovou dokumentace
ke stavebnímu povolení.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje pořízení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na
rekonstrukci ulice Za Sokolovnou Ing. F. Marciánem.
Pro: 10
• B. Beránková, V. Černý,Ing. F. Homola,Ing. E. Klašková, Ing. M. Kubeš,
J. Lipták, V. Mátl, L. Přichystal, V. Sládková, Ing. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
•

výstavba sběrného stanoviště pro PET lahve u samoobsluhy

Starosta obce informoval ZO o výstavbě nového sběrného stanoviště pro PET lahve
na pozemku obce vedle samoobsluhy.
•
•

Ing. Klašková na základě připomínky na minulém ZO podala ZO informace
o časech dojezdu a návaznosti integrované autobusové dopravy v Chrlicích.
Ing. Kubeš vznesl dotaz, jakým způsobem se bude řešit oprava jezu a hráze
směrem na Rebešovice

Starosta přislíbil zjištění aktuálních informací, které přednese na příštím ZO
8. Po vyčerpání programu starosta obce zasedání ZO v 19.45 ukončil.
Zapsala:
• Z. Divišová
Ověřil:
• V. Černý
• Ing. M. Kubeš

