Zápis
ze 40. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 30. 11. 2009
Zahájeno: 18.00 hod.
Ukončeno: 20.50 hod.
Přítomni:
• V. Černý, Ing. E. Klašková,J. Lipták, V. Mátl, Z. Mittner, L. Přichystal,
V. Sládková, Ing. J. Vaníček
Omluveni:
• Ing. F. Homola, K. Baka, Ing. M. Kubeš, P. Nevídal
Neomluveni:
• B. Beránková, Ing. J. Bednář, D. Karásek
Hosté:
• Mgr. B. Prišťová, J. Odehnalová, Janečková, Machovcová, Folková, Pytlíčková,
Ing. M. Komenda, J. Ondroušek
1. Starosta obce zahájil 40. 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 8 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
Zapisovatelem byla jmenována Ing. E. Klašková
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
40. zasedání ZO. Navrženi byli V. Černý a Ing. J. Vaníček, kteří s návrhem souhlasí.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 40. zasedání ZO Rajhradice pana
Vladimíra Černého a pana Ing. Jiřího Vaníčka.
Pro: 8
• V. Černý, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V. Mátl, Z. Mittner, L. Přichystal,
V. Sládková, Ing. J. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod
2. Budoucí koncepce Základní školy Rajhradice
3. Přestěhování OÚ do nového areálu v ulici Krátká
4. Prodej obecních pozemků v k. ú. Opatovice
5. Svoz domovního odpadu
6. Různé
7. Závěr
Pro: 8
• V. Černý, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V. Mátl, Z. Mittner, L. Přichystal,
V. Sládková, Ing. J. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 0

2. Budoucí koncepce Základní školy Rajhradice
Starosta obce přivítal všechny přítomné hosty a konstatoval, že všem zastupitelům
byly s pozvánkou doručeny písemné materiály k tomuto projednávanému bodu. Tyto
materiály obsahovaly návrh budoucí koncepce zpracovaný Mgr. Prišťovou a reakci
ředitelky ZŠ Opatovice Mgr. Sklenářové a dále konstatoval, že dnes nebudeme
o návrhu nové koncepce hlasovat, jen vyslechneme veškeré informace a odpovědi na
otázky všech přítomných zastupitelů. Hlasovat o tomto návrhu budeme na příštím
zasedání ZO dne 16. 12. 2009. Poté předal slovo ředitelce ZŠ Mgr. Prišťové, aby
seznámila přítomné zastupitele s navrhovanou koncepcí ZŠ Rajhradice.
Mgr. Prišťová v diskusi podrobně vysvětlila navrhovanou změnu a také reagovala na
nesouhlasné připomínky Mgr. Sklenářové, ředitelky ZŠ Opatovice. Veškerý tento
písemný materiál je přílohou tohoto zápisu.
Návrh na změnu organizace docházky v rámci tzv. „Kooperace ZŠ Rajhradice a ZŠ
Opatovice“.
Důvody:
1. Školní vzdělávací program – dokument ministerstva školství nahrazující osnovy
- Závazné výstupy stanovené rámcovým vzdělávacím programem
- Období 1. -3. R. a 4. -5. r.
- Úvazky učitelů
- Výuka AJ (pokryjeme z vlastních zdrojů – Dohoda o provedení práce)
- Základy 1. -3. r. – myšlenka stálé učitelky po celou dobu (nestihne, dítě
dožene v příštím ročníku)
- Děti s výukovými obtížemi přeřaditelné do nižšího ročníku v rámci
předmětů
- Nesoulad v časové dotaci – upozornění České školní inspekce
2. Propojení s MŠ
- Prohloubení spolupráce
- Využití společných prostor, akcí
3. Školní družina
- Využívají více děti, větší naplněnost
4. Ekonomické hledisko
- Vybavenost školy – pomůcky, fond učebnic, výukové programy na PC
- Nábytek pro menší děti – hyg.vyhláška do roku 2010
- Tělocvična pro malé děti na m2
- Akce pro menší věkový rozptyl
- Zájmové kroužky specificky zaměřené pro mladší žáky
V diskusi Ing. J. Vaníček projevil názor, že v Rajhradicích by bylo vhodné zřídit 1. –
5. ročník i za cenu výuky pomocí sloučených tříd (malotřídky).
Usnesení č. 3
ZO bere na vědomí informace o navrhované změně kooperace mezi ZŠ Rajhradice a
ZŠ Opatovice přednesené ředitelkou ZŠ Rajhradice.
Pro: 8
• V. Černý, Ing. E. Klašková,J. Lipták, V. Mátl, Z. Mittner, L. Přichystal,
V. Sládková, Ing. J. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 0

3. Přestěhování OÚ do nového areálu v ulici Krátká
Starosta informoval zastupitele o ukončení nájemní smlouvy, kterou se řeší nájem
nově zakoupeného areálu v ulici Krátká firmou ebm-papst. Firma k 31. 12. 2009 se
stěhuje do jiných prostor mimo naši obec. Dle původní dohody s firmou ebm-papst
bylo velmi pravděpodobné, že pronájem bude prodloužen na větší část roku 2010.
Toto prodloužení je zakotveno v původní nájemní smlouvě. Stalo se, že firma od 1. 1.
2010 zahajuje svoji činnost v jiných nemovitostech, tedy od tohoto data je areál volný.
Starosta obce navrhuje, aby obecní úřad, včetně obecní knihovny se přestěhoval do
tohoto nového areálu. Obecní úřad by část těchto objektů využíval pro svoje účely
(administrace, obecní knihovna, archiv, zázemí pro obecní terénní pracovníky). Zbylé
části objektu by obec pronajala drobným živnostníkům. Zůstává nevyhraněné co se
stávající budovou obecního úřadu. Zda ji prodat nebo ponechat pro potřeby MŠ, ZŠ
nebo budovu pronajmout.
V diskusi většina zastupitelů podpořila přestěhování úřadu s podmínkou prověření
možnosti pronájmu areálu.
Usnesení č. 4
ZO bere na vědomí informaci o stávající situaci areálu v ulici Krátká a schvaluje
náklady na inzeráty k pronájmu.
8 - V. Černý, Ing. E. Klašková,J. Lipták, V. Mátl, Z. Mittner, L. Přichystal,
V. Sládková, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se:
0

Pro:

4. Prodej obecních pozemků v k. ú. Opatovice
Starosta obce přednesl návrh na prodej obecních pozemků. Jedná se o pozemky, které
jsou v majetku Obce Rajhradice, ale fyzicky se nachází v katastrálním území obce
Opatovice. Jde o ucelený útvar souboru parcel s kulturou orná půda o výměře 1,5ha.
Tyto pozemky jsou v současné době předmětem nájemní smlouvy uzavřené mezi Obcí
Rajhradice a Zemědělským družstvem Rajhradice. Z hlediska polohy jsou tyto
pozemky pro obec Rajhradice jen těžko využitelné. Starosta obce navrhuje tyto
pozemky prodat za cenu v rozmezí od 15,- Kč/m2 do 20,- Kč /m2. Dle územního
plánu obce Opatovice jsou tyto pozemky a v budoucnu budou využívány jako orná
půda.
Usnesení č. 5
ZO bere na vědomí návrh na prodej obecních pozemků v k. ú. Opatovice.
Pro: 8
• V. Černý, Ing. E. Klašková,J. Lipták, V. Mátl, Z. Mittner, L. Přichystal,
V. Sládková, Ing. J. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Svoz domovního odpadu.
Starosta obce informoval zastupitele o možnosti svozu domovního odpadu firmou
KTS EKOLOGIE, s.r.o.. Tuto firmu tvoří zatím 10 obcí, které spolurozhodují
prostřednictvím valné hromady o hospodaření této společnosti. Vzhledem k tomu, že
tato společnost je složena z obcí a měst má také větší možnosti při získávání dotačních
prostředků, například na zakoupení sběrných vozů apod. . Do této společnosti pro
příští rok vstupuje město Židlochovice, obec Nosislav, obec Ochoz u Brna, obec
Bratčice a obec Měnín. O vstupu jedná obec Telnice, obec Sokolnice, obec Holasice,
obec Opatovice, město Rajhrad a obec Rajhradice. Optimální počet obcí v této
společnosti je stanoven na 30 – 35 obcí. V případě vstupu naší obce do této

společnosti musí Obec Rajhradice vložit do základního kapitálu společnosti peněžitý
vklad ve výši 25tis. Kč a stane se tak společníkem této firmy. Četnost svozu by se
nezměnila. Na příští zasedání ZO, které se bude konat dne 16.12.2009 je přizván
jednatel společnosti Ing. Marek Matúš, který nám podá podrobnější informace o této
společnosti a zodpoví případné dotazy.
Usnesení č. 6
ZO bere na vědomí informace starosty o možnosti svozu domovního odpadu firmou
KTS EKOLOGIE,s.r.o..
Pro: 8
• V. Černý, Ing. E. Klašková,J. Lipták, V. Mátl, Z. Mittner, L. Přichystal,
V. Sládková, Ing. J. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Různé
Starosta obce konstatoval, že způsob a průběh dnešního ZO, který byl pojat jako
informativní, se ukázal jako velmi přínosný a to hlavně v tom, že si všichni přítomní
zastupitelé vyslechli maximální možné informace a mohli na ně reagovat svými
dotazy bez nutnosti hlasování. Mají tak dostatek času si vše rozmyslet do dalšího
zasedání ZO, kde se již bude o dnes projednávaných bodech hlasovat. Dále
konstatoval, že ho velmi mrzí přístup některých nepřítomných zastupitelů, kteří ani
svoji neúčast na dnešním zasedání neomluvili a dlouhodobě se zasedání ZO
nezúčastňují.
Starosta obce vyzval přítomné členy inventarizační komise, aby dne 16.12.2009
v 17.00 hod. provedli inventarizaci. Přítomní členové inventarizační komise s tímto
termínem projevili souhlas.
7. Po vyčerpání programu starosta obce zasedání ZO ve 20.50 hod. ukončil.

Zapsala:
• Ing. E. Klašková
Ověřili:
• V. Černý
• Ing. J. Vaníček

