Zápis
z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 28. 11. 2012
Zahájeno: 18.00 hod.
Přítomni:

Ukončeno: 20.40 hod.

Ing. J. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.
Koláček, Ing. M. Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, P. Nevídal,
L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček

Omluveni:
Neomluveni: V. Pražák
Hosté: J. Klaška
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 23. 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 Zdeňka Divišová.
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 starosty.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 23. zasedání
ZO. Navrženi byli: V. Černý a J. Hudlík.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 23. zasedání ZO Rajhradice pana Vladimíra
Černého a pana Josefa Hudlíka.
Pro: 10 - Ing. J. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J. Koláček,
J. Lipták, Z. Mittner, P. Nevídal, L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil Ing. M. Komenda a p. M. Přichystal.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:

1. Technický bod
2. Zpráva finančního výboru
3. Rozpočtové opatření č. 12
4. Rozpočtové provizorium na rok 2013
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se upravuje obecně závazná
vyhláška obce Rajhradice č. 2/2007

7. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o stanovení míst a času, ve kterých
mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce
8. Různé
9. Závěr
Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání :

Upravený program:

1. Technický bod
2. Zpráva finančního výboru
3. Rozpočtové opatření č. 12
4. Rozpočtové provizorium na rok 2013
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se upravuje obecně
závazná vyhláška obce Rajhradice č. 2/2007
7. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o stanovení míst a času, ve
kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území
obce
8. Smlouva o dílo č.201223 „Externí správa IT“
9. Plán inventarizace
10. Různé
11. Závěr

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.
Koláček, Ing. M. Komenda, J. Lipták, Z. Mittner, P. Nevídal, L.Přichystal, M.
Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Pan M. Herman a Ing. J. Koláček oznámili, že si dnešní zasedání ZO nahrávají pro své
soukromé účely.
2.Zprávu finančního výboru
Zprávu kontrolního výboru přednesl člen finančního výboru Ing. Jindřich Bednář. Ing. J.
Bednář seznámil zastupitelstvo s výsledky finanční kontroly OÚ, která se konala dne 19. a
21.11.2012.
Zpráva je přiložena u originálu zápisu ze zasedání.
ZO bere na vědomí zprávu finančního výboru.
V průběhu projednávání se dostavil Ing. F. Marcián.
3. Rozpočtové opatření č. 12
S rozpočtovým opatřením seznámila zastupitele účetní obce paní M. Ustohalová.
V příjmové části rozpočtu se snižuje pol. 1112-DPFO o 58tis. Kč, navyšuje se pol. 1113DPFO o 50tis. Kč, pol. 1340-SDO o 8tis. Kč, pol. 1351-VHA o 5tis. Kč, pol. 1355-VHA o 13
tis. Kč, snižuje se pol. 1361-spr.poplatky o 18tis. Kč a navyšuje se pol. 1511-dań
z nemovitosti o 11tis. Kč. Dále se navyšuje § 2310-nájemné vodovod o 72,4tis. Kč, § 2321-

odvádění čiš.odp.vod o 120tis. Kč, § 3399-ost.zálež.kultury o 19tis. Kč, § 3722-SDO o 1tis.
Kč, § 3723-sběrný dvůr o 1tis. Kč, § 3725-sběrný dvůr o 4tis. Kč, § 6171-místní správa o
44tis. Kč a § 6409-vratky z let minulých o 4tis. Kč.
Ve výdajové části se snižuje § 2212-silnice o 341,6tis. Kč, § 2219-chodníky o 15tis. Kč,
navyšuje se § 2310-pitná voda o 5tis. Kč, § 2321-ČOV o 130tis. Kč, snižuje se § 3111-MŠ o
35tis. Kč, navyšuje se § 3113-ZŠ Chrlice o 33tis. Kč, § 3117-ZŠ Rajhradice o 85tis. Kč, §
3121-gymnázium Židlohcovice o 10tis. Kč, dále se snižuje § 3314-knihovna o 25tis. Kč, §
3326-obdova kul.památek o 30tis. Kč, § 3341-rozhlas o 35tis. Kč, navyšuje se § 3399-kultura
o 80tis. Kč, snižuje se § 3612-byt.hospodářství o 20tis. Kč, navyšuje se § 3722-SDO o
125tis.Kč, § 3745-veř.zeleň o 70tis. Kč, § 6171-činnost místní správy o 250tis. Kč, snižuje se
§ 3141-školní stravování o 10tis. Kč.
Celkově se rozpočet obce navyšuje v příjmové i výdajové části o 276,4 ti. Kč.
Starosta obce zdůvodnil jinou formu předloženého rozpočtového opatření, které účetní obce
vytiskne přímo z programu KEO.
Pan Herman v diskusi uvedl, že se mu nelíbí formát předloženého rozpoč. opatření, protože
zde není uveden celkový výsledek změn závazných ukazatelů rozpočtu obce od počátku roku.
Také požaduje, aby rozpočtové opatření dostávali zastupitelé dříve ne až při zasedání ZO.
Starosta požadavek pana Hermana odmítl.
Účetní obce vysvětlila, že rozpočtové opatření vypracuje vždy až v den zasedání, aby byly
změny aktuální.
Starosta obce požádal účetní, aby ještě pro větší orientaci vytiskla rozšířenou sestavu. Tato
sestava byla předložena zastupitelům.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 3
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 12.
Pro:
10 - V. Černý, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, J. Lipták, Ing. F.
Marcián, Z. Mittner, P. Nevídal, L. Přichystal, M. Přichystal
Proti: 1 – M. Herman
Zdržel se: 2 – Ing. J. Bednář, Ing. J. Koláček
4. Rozpočtové provizorium na rok 2013
Rozpočtové provizorium se schvaluje na základě legislativního rámce § 13 zák. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
K rozpočtovému provizoriu diskutovali M. Herman, P. Nevídal, Ing. F. Marcián, starosta
obce.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 4
ZO schvaluje, že hospodaření obce Rajhradice se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria
a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření obce do doby schválení rozpočtu roku 2013,
nejdéle však do 31.3. 2013.
Zastupitelstvo obce pro hospodaření obce stanoví tato pravidla rozpočtového provizoria:
- obec hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz úřadu obce,
- přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků
- zálohové faktury a jejich vyúčtování z roku 2012

-

obec poskytne příspěvek ZŠ a MŠ Rajhradice na nejnutnější výdaje k zabezpečení
provozu
uhradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv
uhradí případné závazky z rozpracovaných akcí roku 2012
případné výdaje přesahující nejnutnější výdaje musí odsouhlasit zastupitelstvo obce

Investiční výdaje budou do schválení rozpočtu roku 2013 čerpané pouze na výdaje související
na přípravu investičních akcí, které vychází z rozpočtového výhledu a výdaje, které vyplývají
z nedočerpaných výdajů minulých let na investičních akcích a výdaje z již uzavřených smluv.
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy
a výdaji rozpočtu po jeho schválení.
Pro : 13 -

Ing. J. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.
Koláček, Ing. M. Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, P. Nevídal,
L. Přichystal, M. Přichystal

Proti: 0
Zdržel se: 0
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Starosta konstatoval, že se zněním vyhlášky předložil zastupitelům i tabulku s vyčíslením
nákladů na odpadové hospodářství celé obce včetně sběrného dvora, ve kterém byl zahájen
provoz 1.1.2011. Dále konstatoval, že tato vyhláška neřeší zvýšení poplatků za svoz
domovního odpadu. V současné době je poplatek 500,- Kč na osobu a rok a nadále tak i
zůstane.
K tomuto bodu diskutovali Ing. M. Komenda, P. Nevídal.
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil Ing. J. Vaníček.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 01/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .
Pro: 14 Ing. J. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.
Koláček, Ing. M. Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, P. Nevídal,
L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 0
6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se upravuje obecně závazná vyhláška
Obce Rajhradice č. 2/2007 .
Tato vyhláška ruší některá ustanovení vyhlášky č. 2/2007, která řešila místní poplatky za psa,
užívání veřejného prostranství a výherní hrací automaty. Protože se změnila legislativa,
musíme regulovat poplatky za výherní automaty, ale poplatky za psa a užívání veřejného
prostranství se řešit nemusí. Vyhláškou č. 02/2012 vyjímáme z vyhlášky č. 2/2007 pouze
výherní hrací automaty, jinak vyhláška č. 2/2007 zůstává platná i nadále.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.

Usnesení č. 6
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2012, kterou se upravuje obecně závazná
vyhláška Obce Rajhradice č. 2/2007 o místních poplatcích.
Pro: 12 -

Ing. J. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. M.
Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, P. Nevídal, L. Přichystal, M.
Přichystal

Proti: 0
Zdržel se: 1 – Ing. J. Koláček
Ing. J. Vaníček nebyl při hlasování přítomen.
7. Obecně závazná vyhláška č. 03/2012 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být
provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce
Součástí vyhlášky je i mapka, na které je vyznačeno v současnosti jediné místo, kde jsou
povoleny výherní hrací automaty, což je pohostinství U Supa. Starosta obce řešil i možnost
nepovolení veškerých výherních hracích automatů. Dostal vyjádření z ministerstva financí, na
základě kterého zjistil, že to v současné době není možné.
K tématu diskutovali J. Lipták, Ing. Komenda, starosta obce.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 03/2012 o stanovení míst a času, ve kterých
mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce.
Pro: 13 - Ing. J. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. M.
Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, P. Nevídal, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 1 – Ing. J. Koláček
8. Smlouva o dílo č. 201223 „Externí správa IT“
Starosta obce konstatoval, že tuto smlouvu dostal až dnes, a proto pozval zástupce firmy pana
J. Klašku, aby seznámil zastupitelstvo s rozsahem prací na správě sítě na obecním úřadě a
vysvětlil případné dotazy ohledně smlouvy.
Ke smlouvě diskutovali J. Lipták, P. Nevídal, Ing. J. Koláček, Ing. F. Marcián, Ing. J.
Vaníček.
V diskusi bylo vzneseno několik připomínek, na základě kterých starosta obce odložil
projednání této smlouvy na příští zasedání ZO. Starosta vyzval zastupitele k písemnému
zaslání jejich připomínek ke smlouvě do 5.12.2012.
9. Plán inventarizace
Starosta předložil ZO plán inventarizace pro inventarizaci majetku za rok 2012. Nejdůležitější
částí plánu inventarizace je jmenování hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační
komise. Starosta jmenoval tyto zastupitele:
Hlavní inventarizační komise :předseda
Ing. E. Klašková
členové
P. Nevídal
M. Ustohalová

Dílčí inventarizační komise:

předseda
členové

J. Lipták
M. Přichystal
K. Sekaninová

Starosta se dotázal jmenovaných zastupitelů, zda se jmenováním souhlasí. Jiří Lipták uvedl,
že nesouhlasí s jmenováním do funkce předsedy dílčí inventarizační komise. Toto odůvodnil
odpovědností, kterou na sebe nehodlá vzít.
Na základě reakce pana Liptáka starosta oslovil pana Miroslava Přichystala s žádostí o
souhlas s jeho jmenováním do funkce předsedy dílčí inventarizační komise. Pan M. Přichystal
s jmenováním souhlasil. Plán inventarizace majetku obce je přílohou u originálu zápisu.
Konečná podoba dílčí inventarizační komise: předseda
M. Přichystal
členové
J. Lipták
K. Sekaninová
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje Plán inventarizace majetku Obce Rajhradice za rok 2012.
Pro: 13 - Ing. J. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. E.
Klašková, Ing. M. Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, P. Nevídal, L.
Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti: 0
Zdržel se: 1 – M. Přichystal
10. Různé
Starosta obce poděkoval účastníkům brigády při vysazování stromů v lokalitě „Kantorky“ a
„Hrubá louka“. Brigády se zúčastnili někteří zastupitelé, členové mysliveckého sdružení,
členové sdružení holubářů a několik místních občanů. Celou akci materiálně podpořila firma
AGRO SERVIS CZ Rajhradice vykopáním děr pro sázení stromů a dovozem dřevin. Ing.
Vlastimil Zedníček na výsadbu věnoval dva pozemky v lokalitě pod firmou SIAD. Starosta
konstatoval, že výsadba stromů je provedena kvalitně a že určitě tato akce přispěje ke zlepšení
životního prostředí v naší obci. Náklady na tuto akci byly 142tisíc Kč, které jsou kryty
z dotace.
Dále se starosta obce dotkl již proběhlých kulturních akcí, koncert skupiny Hradišťan,
Country party a vytkl většině zastupitelů jejich neúčast na těchto kulturních akcích.
Konstatoval, že i návštěvnost občanů Rajhradic je velmi malá. Vyzval zastupitele, aby navrhli
konkrétní kulturní akce, kde by návštěvnost občanů Rajhradic byla větší.
Ing. E. Klašková se zmínila o vydařené akci Rajhradické pohody – módní přehlídce.
Vyzvala zastupitele k předložení příspěvků do zpravodaje a to do pátku 30.listopadu.
J. Lipták – se dotázal, proč součástí jednání ZO nejsou zprávy z rady.
Starosta konstatoval, že jednání rady obce se neuskutečnilo.
J. Lipták, na základě pověření z minulého ZO prověřit stav veřejného osvětlení v obci, sdělil,
že síť veřejného osvětlení je dobře rozmístěná. Uvedl, že by bylo vhodné doplnit světlo na
ulici Opatovická u čísla popisného 138, dále doplnit VO na ulici Konopná včetně garáží a
vyřešit osvětlení na mostě přes řeku Svratku.
Starosta konstatoval, že nepovažuje za nutné na ulici Opatovická u č.p. 138 doplňovat veřejné
osvětlení z důvodu absence chodníku a oficiální účelové komunikace. Dále konstatoval, že
doplnit osvětlení na ulici Konopná a na mostě přes řeku Svratku potřeba je. Při schvalování
rozpočtu na rok 2013 je třeba na tyto akce vyčlenit finanční prostředky.

11. Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 20.40 hod. ukončil

Zapsal:

L. Přichystal
Z. Divišová
Ověřil: V. Černý, v.r.
J. Hudlík, v.r.

Luboš Přichystal, v.r.
starosta obce

