konaného dne 27.9.2006 v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: B. Beránková, V. Černý, J. Dobrovolný, M. Herman, J. Homolová, P. Nevídal, Ing. Klašková, Ing.
Kubeš, V. Papež, L. Přichystal, V. Sládková, A. Tycová
Omluveni: D. Karásek, H. Šabatová, M.Peloušek
Hosté: Ing. J. Koláček, J.Lipták ml., M. Kouřil
1. Technický bod
Starostka obce zahájila 34. zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice v 18.00 hodin a
přivítala všechny přítomné.
Starostka obce konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na Úřední desce
Obecního úřadu Rajhradice a to po dobu sedmi dní přede dnem konání dnešního zasedání a dále
konstatovala, že je přítomno 9 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelem byl jmenován pan V. Papež.
Starostka uvedla, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v
zasedací místnosti.
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 34. zasedání ZO.
Navržení byli Ing. Klašková a L. Přichystal , kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 34. zasedání ZO Rajhradice
Ing. Klaškovou a L. Přichystala.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
Po schválení usnesení č. 1 se dostavil M. Herman.
Starostka obce přednesla návrh programu zasedání, který byl doplněn a poté členy zastupitelstva
schválen.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod
2. Zprávy ze zasedání rady obce
3. Žádost TJ Rajhradice o proplacení nákladů – kabiny na hřišti
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Zpráva ﬁnančního výboru
6. Smlouva o dílo na provedení statického zajištění poruch kaple sv. Školastiky v Rajhradicích
7. Smlouva o dílo na stavbu „Odvodnění ulice Spojovací a Nová, dobudování komunikace
8. Smlouva o dílo – autorský dozor – Ing. Babák - k akci „Odvodnění ulice Spojovací a Nová,
dobudování komunikace“
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení chodníku Rajhradice-Rajhrad
10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Rekonstrukci vstupní verandy k bytu v MŠ Rajhradice“
11. Žádost Obce Rajhradice o vydání živnostenského listu na „Provozování vodovodů a kanalizací
a úpravu a rozvod užitkové vody“
12. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Rajhradice
13. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Rajhradice
14. Návrh na snížení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ
15. Spisový a skartační řád OÚ Rajhradice
16. Rozpočtové opatření č. 4
17. Různé
18. Závěr
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. Zprávy ze zasedání rady
Starostka obce přednesla zprávy ze zasedání rady obce konané dne 24.7.2006, která:
projednala žádost ﬁrmy SOLIDE INVEST,s.r.o. Brno o vyjádření k zamýšlené výstavbě 2 RD na
p.č. 288/1 a 288/3 a konstatovala, že projektová dokumentace je v souladu s ÚP obce, ale

neřeší nakládání s dešťovými vodami. Rada obce trvá na tom, aby dešťové vody ze střech a
zpevněných ploch byly svedeny a likvidovány vsakováním na pozemku vlastníka nemovitosti,
protože v obci není vybudována dešťová kanalizace. Dále je v PD chybně uvedeno, že mezi
asfaltovou vozovkou a oplocením rod. domu se nachází zelený pás. V ÚP obce je tato plocha
vedena jako parkoviště.
souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy obecního bytu v ZŠ do 31.8.2007, o které
požádala nájemkyně sl. B. Böhmová
na žádost ředitelky ZŠ Rajhradice a ředitelky MŠ Rajhradice rada obce stanovila výši jejich
osobního ohodnocení
zprávy ze zasedání rady obce konané dne 14.8.2006, která:
byla seznámena prostřednictvím p. L. Přichystala se situací, která nastala při rekonstrukci
vstupní verandy k bytu v MŠ v oblasti ústředního topení a rozhodla, aby nájemce bytu pí H.
Šabatová požádala ﬁrmu ELBOTHERM o neodkladné předložení odborného posudku, zda je
nutné rekonstruovat topení v předsíni., WC a verandě. Předložený posudek spolu s návrhem
rozpočtu na uvedené práce budou předloženy k posouzení a případnému rozpočtovému
opatření ZO.
zprávy ze zasedání rady obce konané dne 28.8.2006, která
projednala žádost pí H. Šabatové – nájemkyně obec.bytu při MŠ – o rekonstrukci části topení v
bytě a pořízení žaluzií a okenních sítí. RO doporučila ZO schválit navýšení rozpočtu o
předpokládanou částku za rekonstrukci topení, ﬁnancování pořízení žaluzií a sítí nedoporučuje
projednala předloženou žádost pí H.Šabatové o úpravu smlouvy o nájmu obecního bytu. RO
navrhla se sejít na místě a pokusit se o vzájemnou dohodu mezi pí Šabatovou a ředitelkou
právního subjektu MŠ ve věci užívání sklepa. RO navrhla přístup do sklepa pro pí Šabatovou v
pracovní dobu v MŠ. RO upozorňuje, že součástí nájemní smlouvy bytu není pronájem
zahrady. Jedná se o část pozemku p.č. 766. Smlouva o pronájmu zahrady bude projednána na
příštím zasedání ZO.
projednala žádost p. Jiřího Kuly o vyjádření k plánované rekonstrukci a dostavbě rodinného
domu v ulici Za Kapličkou č. 110. RO nemá námitek, navržená rekonstrukce je v souladu s
územním plánem.
Projednala žádost p. Tomáše Fojtíka o vyjádření k novostavbě rodinného domu na p.č. 408 v
ulici Konopná.
RO souhlasí s výstavbou domu, ale požaduje, aby skříň elektroměru byla postavena min. 0,5m
od okraje vodovodního potrubí směrem do pozemku vlastníka. Dále doporučuje zvednout
výšku přízemního podlaží na 0,5m nad rostlý terén.
starostkou obce byla seznámena s přípravou stavby „Odvodnění ulice Spojovací a Nové,
dobudování komunikace“. Je vydáno územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení bude
zhotoven 6.9.2006.
RO rozhodla oslovit 5 stavebních ﬁrem, poskytnout jim projektovou dokumentaci včetně
slepého rozpočtu pro nacenění stavby. Osloveny budou ﬁrmy DIRS,s.r.o. Brno, RECIDO-Úlehla
Brno, PASAD,s.r.o. Brno, MIKO sdružení Neslovice a P+B s.r.o. Brno. Nabídky s naceněním
stavebních prací budou přijímány do 17.00 hod. 13.9.2006. RO provede výběr dodavatele
stavby na svém zasedání dne 13.9.2006.
zprávy ze zasedání rady obce konané dne 13.9.2006, která
projednala žádost o ustanovení zvláštního příjemce ve věcech dávek důchodového
zabezpečení pro pí A.Bednářovou z důvodu jejího špatného zdravotního stavu. Zvláštním
příjemcem se ustanovuje žadatelka Mgr. Renata Komendová
provedla výběrové řízení na stavbu „Odvodnění ul. Spojovací a Nová, dobudování komunikace.
Pro výběrové řízení bylo osloveno 5 ﬁrem, nabídky podaly pouze 3 ﬁrmy. RO vybrala jako
nejvhodnější ﬁrmu P+B,s.r.o. Brno. Vysoutěžená cena je 2.373.732,- Kč vč. DPH. Součástí ceny
není nacenění přeložky telefonu. Z vysoutěžené ceny budou vyčleněny pro objekt SO-02
komunikace položky pod poř. Číslem 20,21 a 22 (asfalty) v celkové částce 652.430,- Kč
vč.DPH. Asfaltování provede Obalovna Rajhradice – M-Silnice,a.s. Brno

RO určila termín pro zasedání ZO na 27.9.2006
zprávy ze zasedání rady obce konané dne 25.9.2006, která
projednala žádost pí H.Šabatové o užívání sklepa v budově MŠ. RO rozhodla požádat právníka
o vyjádření k vlastnickým a uživatelským právům ke sklepu v budově MŠ
projednala žádost ředitelky MŠ o instalaci zabezpečovacího signalizačního zařízení budovy MŠ
včetně nabídek ﬁrem.
RO pověřila starostku obce projednáním obsahu cenové nabídky s ﬁrmou Elektroplus a
rozšíření cenové nabídky o samostatné zabezpečení nájemci obecního bytu vstupu do sklepa
v MŠ
odsouhlasila soupis provedených méně prací a více prací od ﬁrmy Karel Němec na akci
„Rekonstrukce vstupní verandy k bytu v MŠ“. Kopie soupisu bude předána k nahlédnutí
nájemci bytu pí H.Šabatové
rozhodla oslovit ﬁrmy pro realizaci stavby „Podélné stání a vjezd před pozemkem p.č. 341“ k
dodání cenové nabídky, která bude přijímána do 17.00 hod. dne 11.10.2006. Osloveny budou
ﬁrmy Svítil plus,s.r.o. Brno, Ing. Kratochvíl Igor, s.r.o. Brno a PASAD,s.r.o. Brno.
projednala a schválila žádost ředitelky ZŠ Rajhradice o udělení odměny
projednala žádost TJ Rajhradice o proplacení stavebního materiálu na opravu kabin na
fotbalovém hřišti. Pověřila starostku obce pozvat zástupce TJ Rajhradice na zasedání ZO dne
27.9.2006 k podání vysvětlení
pověřila starostku obce vyzvat ﬁrmu KORDIS k regulaci silničního provozu na zastávce „U
váhy“ a odstranění starých dopravních značek „Zastávka ČSAD“
Usnesení č.3
ZO bere na vědomí zprávy ze zasedání rady.
Pro: 10 proti: 0 Zdržel se: 0
Po schválení Usnesení č. 3 se dostavil V. Černý.
3. Žádost TJ Rajhradice o proplacení nákladů na opravu kabin na hřišti. Zástupci TJ Rajhradice, oddíl
kopané J. Lipták a M. Kouřil požádali o proplacení zakoupené lepenky na střechu kabin a seznámili
zastupitele s tím, že lepenka byla již položena a kabiny jsou v současné době zabezpečeny proti
zatékání. Dále oznámili, že v nejbližší době dojde k napojení kabin na obecní vodovod a do konce
roku 2006 na splaškovou kanalizaci.
Usnesení č. 4
ZO schvaluje proplacení daňového dokladu na zakoupenou lepenku ve výši 18.673,50 Kč a
proplacení nákladů na montáž vodoměru do výše 4tis. Kč.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Zprávu kontrolního výboru přednesla paní V. Sládková, viz. příloha.
Usnesení č. 5
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
Po schválení Usnesení č. 5 se dostavil P. Nevídal.
5. Zprávu ﬁnančního výboru přednesla J. Homolová.
Finanční výbor provedl ve dnech 5.-7.9.2006 kontrolu hospodaření Obce Rajhradice. Předmětem
kontroly bylo zejména hospodárné a účelné nakládání s veřejnými prostředky za období od
1.1.-30.6.2006. Z Protokolu o výsledku kontroly vyplývá, že nebyly zjištěny nedostatky v
hospodaření obce.
Finanční výbor provedl ve dnech 31.8.- 2.9.2006 kontrolu v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Rajhradice. Předmětem kontroly bylo zejména účelné hospodaření s poskytnutým příspěvkem od
zřizovatele a účetní uzávěrka k 30.6.2006. Z Protokolu o výsledku kontroly vyplývá, že nebyly
zjištěny nedostatky v hospodaření se svěřenými prostředky.
Finanční výbor navrhuje ZO schválit mimořádnou účetní uzávěrku ke dni 30.6.2006, která

skončila bilančně vykázaným čistým ziskem ve výši 122.437,15 Kč.
Finanční výbor dále navrhuje ZO rozdělit vytvořený zisk mezi dva právnické subjekty takto: ZŠ
Rajhradice 86.356,59 Kč a MŠ Rajhradice 36.080,56 Kč.
Finanční výbor dále navrhuje ZO rozhodnout o použití vytvořeného zisku v ZŠ Rajhradice až po
skončení kalendářního roku. Hospodářský výsledek MŠ Rajhradice ve výši 36.080,56 Kč vrátit
zřizovateli.
Usnesení č. 6
ZO bere na vědomí zprávu ﬁnančního výboru.
ZO schvaluje mimořádnou účetní uzávěrku ke dni 30.6.2006 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Rajhradice, rozdělení hospodářského výsledku podle návrhu ﬁnančního výboru.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Smlouvu o dílo na provedení statického zajištění poruch kaple sv. Školastiky v Rajhradicích předložila
ﬁrma HELIFIX-CZ,s.r.o. Ústí nad Labem. Zhotovitel provede statické zajištění objektu kaple dle
návrhu statika, který v roce 2004 prováděl statický průzkum kaple.
Termín plnění je od 1.10.2006 do 31.11.2006. Cena díla je 330.170,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 05/2006 na provedení statického zajištění poruch kaple sv.
Školastiky v Rajhradicích mezi ﬁrmou HELIFIX CZ,s.r.o. Ústí nad Labem a Obcí Rajhradice a pověřuje
starostku obce jejím podpisem.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. Smlouvu o dílo č. 7/2006 na zhotovení stavby „odvodnění ulice Spojovací a Nová, dobudování
komunikace“ předložila ﬁrma Pittel+Brausewetter,s.r.o. Brno, která byla vybrána radou obce
Rajhradice. Zhotovitel provede stavbu SO-01 – odvodnění a stavbu SO-02-komunikace bez
asfaltových povrchů. Zhotovitel se zavazuje provést dílo od 1.10.2006 do 30.11.2006 za cenu
1.721.302,- Kč vč. DPH.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 7/2006 na stavbu „Odvodnění ulice Spojovací a Nová, dobudování
komunikace“ mezi ﬁrmou Pittel+Brausewetter,s.r.o. Brno a Obcí Rajhradice a pověřuje starostku
obce jejím podpisem.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
8. Smlouvu o dílo č. 060901 na autorský dozor k akci „Odvodnění ulice Spojovací a Nová, dobudování
komunikace“ předložil autor projektové dokumentace Ing. Jaroslav Babák. Předmětná stavba
vyžaduje dohled projektanta, což vyplynulo z předběžného jednání se zhotovitelem stavby i jako
požadavek ze strany orgánů povolujících stavbu.
Součástí autorského dozoru je provedení změn v projektové dokumentaci. Autorský dozor bude
prováděn po dobu výstavby, ode dne nabytí právní moci stavebního povolení do dne vydání
kolaudačního rozhodnutí, za cenu 12.400,- Kč. Zhotovitel není plátce DPH.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 060901 na Autorský dozor k akci „Odvodnění ul. Spojovací a Nová,
dobudování komunikace“ mezi Ing. Jaroslavem Babákem a Obcí Rajhradice a pověřuje starostku
obce jejím podpisem.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení chodníku Rajhradice – Rajhrad předložila ﬁrma
PASAD,s.r.o. Brno. Předmětná smlouva se, v souvislosti s provedením prací nezahrnutých do
rozpočtu dle objednatelem předložených oceňovacích podkladů a tím navýšení ceny za zhotovení
díla, mění a doplňuje takto:
Cena díla se zvyšuje u SO-1 (chodník v k.ú. Rajhradice) o 37.934,- Kč a činí tak 401.360,- Kč plus
19% DPH 76.258,40 Kč, cena 477.618,40 Kč vč. DPH.

Cena díla SO-1 a SO-2 celkem činí 1.231.568,- Kč plus 19% DPH – 233.998,- Kč, celkem 1.465.566,Kč vč. DPH.
Mění se termín dokončení díla na říjen 2006. Navýšení ceny je dokladováno položkovým rozpočtem
přiloženým k tomuto Dodatku č. 1.
Usnesení č. 10
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení chodníku Rajhradice – Rajhrad mezi
ﬁrmou PASAD,s.r.o. Brno a Obcí Rajhradice a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Rekonstrukci vstupní verandy k bytu v MŠ Rajhradice“ předložila
ﬁrma Karel Němec, Rajhrad. Předmětná smlouva se, v souvislosti s provedením prací nezahrnutých
do rozpočtu dle objednavatelem předložených oceňovacích podkladů a tím navýšení ceny za
zhotovení díla, mění a doplňuje takto:
Cena díla se zvyšuje o 26.879,70 Kč a činí tak 291.115,70 Kč plus 5% DPH 14.555,80 Kč, celkem
cena činí 305.671,50 Kč vč. DPH.
Mění se termín dokončení díla na říjen 2006.
Důvodem navýšení ceny jsou více práce požadované nájemkyní bytu a schválené Radou obce
Rajhradice. Odečteny jsou méně práce provedené nájemkyní bytu.
Navýšení ceny je dokladováno položkovým rozpočtem přiloženým k tomuto Dodatku č. 1.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na „Rekonstrukci vstupní verandy k bytu v MŠ
Rajhradice“ mezi ﬁrmou Karel Němec, Rajhrad a Obcí Rajhradice a pověřuje starostku obce jejím
podpisem.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
11. Žádost Obce Rajhradice o vydání živnostenského listu na „Provozování vodovodů a kanalizací a
úpravu a rozvod užitkové vody“. Obec Rajhradice zbudovala podtlakovou splaškovou kanalizaci po
celé obci s výtlakem na ČOV do Rajhradu. Zhotovitel stavby VOD-KA Litoměřice předala v lednu
2006 dokončenou stavbu obci. Provozování kanalizace je po dobu jednoho roku ve zkušebním
provozu. Provozovatelem kanalizace je Obec Rajhradice, která na základě Servisní smlouvy s VODKOU Litoměřice zajišťuje provoz kanalizace po obci. Na základě smlouvy s VAS,a.s. Brno je
prováděno čištění splašků na ČOV v Rajhradě. Obec dále hradí el. energii spotřebovanou na
podtlakové a výtlačné stanici. Příjmem obce je vybírané stočné. Obec na provozování kanalizace
potřebuje živnostenský list a následně musí požádat KÚJMK o vydání povolení k provozování.
Usnesení č. 12
ZO schvaluje žádost obce Rajhradice o vydání živnostenského listu na „Provozování vodovodů a
kanalizací a úpravu a rozvod užitkové vody“ a pověřuje starostku obce jejím vyřízení.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
12. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Rajhradice předložila zastupitelům, na základě doporučení
pracovníků KÚ JMK provádějících předaudit, starostka obce. Jedná se o doplnění čl. V. – Vymezení
majetku. Před bod b) Movitý majetek se vkládá věta:
Příspěvkové organizaci se předává do správy a k vlastnímu hospodářskému využití níže uvedený
movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele.
Usnesení č. 13
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ZŠ Rajhradice.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
13. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Rajhradice předložila zastupitelům, na základě doporučení
pracovníků KÚ JMK provádějící předaudit, starostka obce. Jedná se o doplnění čl. V. – Vymezení
majetku. Před bod b) Movitý majetek se vkládá věta:
Příspěvkové organizaci se předává do správy a k vlastnímu hospodářskému využití níže uvedený
movitý majetek ve vlastnictví zřizovatele.

Usnesení č. 14
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině MŠ Rajhradice.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
14. Návrh na snížení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Rajhradice podala ředitelka MŠ paní Jarmila
Odehnalová.
Způsob výpočtu úplaty za předškolní vzdělávání je stanoven zákonem a vychází se přitom z nákladů
předešlého roku. Pro školní rok 2006/2007 výše úplaty činí 280,- Kč měsíčně na jedno dítě umístěné
v MŠ Rajhradice. Protože je to částka poměrně vysoká ve srovnání s okolními MŠ navrhuje ředitelka
MŠ Rajhradice snížení úplaty za předškolní vzdělávání od 1.1.2007 na 200,- Kč/měsíc.
Usnesení č. 15
ZO schvaluje snížení úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Rajhradice. Úplata za předškolní
vzdělávání v MŠ Rajhradice bude činit 200,- Kč/měsíc s účinností od 1.1.2007.
Pro: 10 Proti: 1 Zdržel se: 1
15. Spisový a skartační řád OÚ Rajhradice se vydává na základě § 66 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě. Má platnost pro Obecní úřad Rajhradice a je závazný pro všechny jeho
zaměstnance.
Usnesení č. 16
ZO schvaluje Spisový a skartační řád OÚ Rajhradice s účinností od 1.10.2006.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
16. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu obce pro rok 2006.
V příjmové části se navyšuje § 3113 o 51,3 Kč – převod ﬁnančních prostředků ze ZŠ a MŠ pro nový
právní subjekt MŠ (stravné, školné, FKSP a zákonné pojištění). Stejný § se navyšuje o 36,1 Kč –
vratka hospodářského výsledku ze ZŠ a MŠ Rajhradice – střediska MŠ + ŠJ za první pololetí 2006.
Navýšení příjmů je na § 4111 – dotace na komunální volby – 20tis. Kč, na § 4112 – příspěvek na
dopravu – 6,5tis. Kč, na § 4122 – dotace od JMK na opravu kaple – 40tis. Kč. Příjem za prodej
pozemku § 1012 – 250tis. Kč a na § 6402 vratka příspěvku na hřbitov 7,1tis. Kč.
Ve výdajové části se navyšuje § 3111 o 51,4tis. Kč – ﬁnanční prostředky pro nový právní subjekt MŠ
(stravné, školné, FKSP a zákonné pojištění). Příspěvek na provoz ZŠ se snižuje na § 3113 o 104tis.
Kč. Příspěvek na provoz MŠ se zvyšuje na § 3111 o 140tis. Kč (104tis. Kč ze ZŠ + 36tis. Kč
hospodářský výsledek za první pololetí 2006).
Výdaje na opravy v MŠ se na § 3111 zvyšují o 60tis. Kč na instalaci zabezpečovacího signalizačního
zařízení budovy MŠ. § 3419 –tělovýchova se navyšuje o 23tis. Kč.
§ 3612 – bytové hospodářství se navyšuje o 40tis. Kč – více náklady na stavební práce bytu v MŠ. §
3632 – pohřebnictví se navyšuje o 7,1tis. Kč – proúčtování vratky. § 3721 – nebezpečný odpad –
zvýšení nákladů o 25tis. Kč. § 6112 – zastupitelstvo – odměny – zvýšení nákladů o 120tis. Kč. § 6115
– Volby komunální výdaje 20tis. Kč.
Rezerva se zvyšuje o 28,5tis. Kč. Příjmová i výdajová část se zvyšuje o 411tis. Kč.
Usnesení č. 17
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
17. Různé
pí Tycová – požádala o nahlášení opravy pojistkové skříně na sloupě před rod. domem č.p. 160 a
znovu připomínala opravu asfalt. povrchu před domem č. 165. Dále připomněla, aby o opravě kaple
byl informován administrátor farnosti v Rajhradě.
Ing. J. Koláček – uvedl, že jako občan je potěšen, že se začaly opravovat chodníky a že se obec stará
o své nájemní byty. Vznesl dotaz na možnost zřízení sběrného dvora a upozornil na to, že na
zastávce u váhy je nedostatečné osvětlení.
J. Lipták – uvedl, že je třeba opravit a zaasfaltovat překopy silnice v ulici Za Kapličkou. Starostka

obce vznese tento požadavek na ﬁrmu SOLIDE INVEST Brno.
V. Sládková – je třeba urgovat Povodí Moravy, aby zahájila opravy kamenného dláždění na hrázi pod
splavem.
18. Na závěr zasedání starostka obce poděkovala zastupitelům za práci, kterou odvedli ve prospěch
obce za celé čtyřleté období a popřála jim do dalších let hodně zdraví a osobní spokojenosti.
Zasedání ZO bylo ukončeno ve 22.10 hodin.
Zapsal: V. Papež
Ověřili: Ing. Klašková, L. Přichystal

