Zápis
z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 17. 12. 2012
Zahájeno:

18.00

hod.

Ukončeno: 20.20 hod.

Přítomni: J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Vaníček, V.Černý
Omluveni: Ing. J. Koláček, P.Nevídal, J. Lipták, Z. Mittner
Neomluveni: V. Pražák, M. Herman, Ing. J. Bednář
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 24. 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 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo není tedy usnášení schopné.
Starosta obce se odvolal na platný jednací řád zastupitelstva čl.7, odst. 2 a konstatoval, že
pokud se do 30 minut nedostaví nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí
zasedání a do 15 dnů svolá nové jednání zastupitelstva.
V 18.15 hod. se dostavil p. V. Černý
V 18.22 hod. se dostavil p. M. Přichystal
V 18.30 hod. se dostavil Ing. Jiří Vaníček
Starosta obce konstatoval, že je přítomno 8 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 starosty.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 24. zasedání
ZO. Navrženi byli: Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 24. zasedání ZO Rajhradice pana Ing. Milana
Komendu a Ing. Františka Marciána.
Pro: 8 - J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Vaníček, V.Černý
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
1. Technický bod
2. Zpráva z rady
3. Schválení územní příslušnosti k Místní akční skupině Podbrněnsko,
občanské sdružení
4. Smlouva o dílo č.201223 „Externí správa IT“
5. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD11039
6. Rozpočtové opatření č. 13
7. Informace o stavu podaných žádostí o dotaci
8. Různé
9. Závěr

Program:

Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání :

Upravený program:

1. Technický bod
2. Zprávy z rady
3. Dřevařské sympózium 2013
4. Schválení územní příslušnosti k Místní akční skupině Podbrněnsko,
občanské sdružení
5. Mandátní smlouva č. nSIPO 06-274/2012
6. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č.SD11039
7. Rozpočtové opatření č. 13 a č. 14
8. Informace o stavu podaných žádostí o dotaci
9. Smlouva o servisní činnosti č.2013201 „Externí správa IT“
10. Různé
11. Závěr

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 8 - J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Vaníček, V.Černý
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

2.Zprávu z rady
Starosta konstatoval, že zápisy z jednání rady byly v materiálech pro jednání ZO zaslány
všem zastupitelům v dostatečném předstihu. Starosta navrhl, aby zprávy z rady byly
projednány přímo na základě diskuze a diskuzi otevřel.
Diskuze:
Ing. F. Marcián vznesl připomínku, která se týkala výstavby cyklostezky z Rebešovic kolem
řeky Svratky po nádrž závlah pana Vepřeka. Konstatoval, že hráz řeky Svratky by mělo
povodí Moravy v dohledné době opravovat a bylo by vhodné, aby opravy hráze proběhly
současně se stavbou cyklostezky tak, aby nedošlo pozdější opravou hráze ke znehodnocení již
zrealizované stavby cyklostezky. Navrhl, aby obec informovala Povodí Moravy o stavebním

záměru cyklostezky a požádala o součinnost s opravou hráze s realizací stavby cyklostezky.
Starosta s připomínkou Ing. F. Marciána souhlasil a pověřil Ing. F. Marciána sestavením
návrhu dopisu pro Povodí Moravy.
Zprávy jsou přiloženy u originálu zápisu ze zasedání.
ZO bere na vědomí zprávy z rady.
3. Dřevařské sympózium 2013
Starosta obce seznámil ZO se záměrem uspořádat v termínu 2.-16. 6. 2013 dřevařské
sympózium. Akce by trvala 2 týdny a místem konání bude areál obecního úřadu. Budou se
účastnit 4 zahraniční řezbáři a jeden tuzemský řezbář. Předpokládané náklady jsou 250 000,Kč. O tuto částku se bude obec dělit ještě se 4 sponzory. Spolu s obcí Rajhradice bude akci
spolupořádat a spolufinancovat Ing. Pavel Švec, firma Mátl & Bula, firma Agroservis a firma
Siad. Každý z umělců za tyto dva týdny vytvoří dřevěnou sochu na téma „Počátek života“.
Materiálem pro sochy bylo zvoleno dubové dřevo. Každému ze sponzorů bude náležet jedna
socha. Tato akce určitě přispěje ke zviditelnění naší obce nejen na regionální úrovni. Starosta
konstatoval, že konání této akce projednala i rada obce, která doporučuje ZO v návrhu
rozpočtu pro rok 2013 počítat s částkou pořádání této akce. Rada s pořádáním akce souhlasí.
Starosta požádal zastupitele, aby vzali tyto informace prozatím na vědomí.
Diskuze:
Ing. M. Komenda se dotázal, jaké náklady zahrnuje částka 250.000,-Kč.
Starosta v reakci uvedl, že tato částka zahrnuje provozní náklady jako jsou náklady na
občerstvení, na ubytování apod. V této částce jsou také zahrnuty odměny pro jednotlivé
řezbáře. Odměna na jednoho řezbáře činní 30.000,-Kč.
Ing. F. Marcián konstatoval, že na takovou akci je třeba udělat pořádnou propagaci.
Starosta uvedl, že pořádná propagace musí být u této akce samozřejmostí. Budeme oslovovat
brněnská rádia, regionální televizi, informační centra v okolních obcích a městech, mateřské,
základní, umělecké školy a jiné další instituce. Oslovíme i Krajský úřad JMK.
ZO bere na vědomí informace o konání akce „Dřevařské sympózium v Rajhradicích 2013“
4. Schválení územní příslušnosti k Místní akční skupině Podbrněnsko, občanské
sdružení
Dotační prostředky jsou vlivem hospodářského vývoje oproti předchozím letům omezené,
proto je třeba využívat i dosud nevyužívané finanční zdroje a nové způsoby realizace
projektů. Jedním z takových je program LEADER. Je součástí Programu rozvoje venkova
ČR jako samostatná osa IV, ze které je možné financovat projekty na rozvoj venkova a jeho
vybavenost. Žadateli o dotace nemusí být pouze obec, ale i drobní podnikatelé,
zemědělci, řemeslníci, neziskové organizace a další subjekty, cílem je podpora rozvoje
venkovského podnikání, společenského života a vybavenosti obce.
Program rozvoje venkova ČR je nástrojem Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EAFRD), je mimo režim operačních programů přímo z EAFRD. Rozdělování
prostředků je decentralizované a osvědčilo se, tudíž je s tímto nástrojem počítáno i do příštího
plánovacího období a dokonce se jedná o možnosti zařazení MAS mezi možné žadatele i do
jiných dotačních programů.
Zásadní odlišností od ostatních programů je princip rozdělování prostředků – neděje se
z centra od administrátora dotačního programu na ministerstvu, ale prostřednictvím tzv.

Místních akčních skupin (dále MAS). Mas je tvořena rovnoměrně zástupci podnikatelského,
neziskového a veřejného sektoru ve svém zájmovém území. MAS vytváří plán rozvoje
(Integrovanou strategii území), následně pro naplnění tohoto plánu žádá o grant a vyhlašuje
dotační výzvy směrem k žadatelům v území. Do výzev podávají žádosti o dotace na své
projekty již konkrétní žadatelé - subjekty z území MAS: drobní podnikatelé, NNO, obce.
Zásadní podmínkou, aby mohl subjekt žádost o dotaci dostat, je že jeho sídlo nebo bydliště
patří do územní příslušnosti MAS. Každá obec v ČR může patřit pouze do jedné MAS.
Rozlišujeme dvě formy účasti na činnosti MAS:
Členství v MAS – opravňuje člena účastnit se valné hromady a podílet se na činnosti MAS
(tvorba a realizace strategického plánu, koncipace výzev hodnocení projektů), člen má
povinnost platit členské příspěvky (nízké, cca 500 až 1000 Kč, bude stanoveno na valné
hromadě MAS). Členem může být obec, svazek obcí, podnikatel, NNO, fyzická osoba. Musí
mít sídlo nebo adresu v zájmovém území MAS. Členem MAS bude dobrovolný svazek obcí
Region Židlochovicko, proto není nutné, aby členské obce svazku byly i členy MAS, postačí
schválit územní příslušnost. Členství není uzavřené, je možné za člena přistupovat i dále
v průběhu činnosti.
Územní příslušnost – vymezuje zájmové území MAS, tj. toto území je řešeno ve strategii a
v tomto území se budou realizovat dotací podpořené projekty. Územní příslušnost schvaluje
zastupitelstvo obce, obec může být územně příslušná pouze v jedné MAS. Zájmové území
MAS musí být celistvé s minimálním počtem obyvatel 10 000. Schválení územní příslušnosti
je pouze administrativní úkon, z něho neplynou pro obec žádné závazky ani povinnosti, ale je
nezbytným předpokladem pro směřování finančních prostředků z MAS.
Na území obcí Regionu Čistá Jihlava, části obcí Regionu Židlochovicko a Mikroregionu
Rajhradsko vznikla Místí akční skupina Podbrněnsko, občanské sdružení. Členskou
základnu MAS Podbrněnsko, o. s., tvoří svazky obcí Čistá Jihlava, Region Židlochovicko a
zvažuje Mikroregion Rajhradsko. Dále jsou zde zastoupeni podnikatelé a NNO z území
jmenovaných mikroregionů.
Aby podnikatelé a další subjekty z obcí v tomto území mohli podávat žádosti o dotace na
své projekty v rámci dotační činnosti MAS Podbrněnsko, je nutné, aby obecní
zastupitelstvo schválilo územní příslušnost k MAS Podbrněnsko. Členem MAS obec být
nemusí, protože bude zastoupena prostřednictvím svazků obcí, ve kterých je členem.
Diskuze:
Ing. F. Marcián se dotázal zda jsou k dispozici stanovy MAS Podbrněnsko a co členství
v MAS bude obec stát. Starosta v reakci uvedl, že stanovy k dispozici zatím nejsou, budou se
teprve vytvářet. Členské příspěvky budou podobné jako jsou členské příspěvky v různých
dobrovolných svazcích obcí (DSO) např. DSO Region Cezava, DSO Mikroregion Rajhradsko
apod. Výše příspěvku se bude teprve stanovovat.
J. Hudlík se dotázal, kdo MAS řídí, zpravuje. Starosta v reakci uvedl, že MAS řídí zástupci
jednotlivých členských obcí a dobrovolných svazků obcí.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.

Usnesení č. 3
ZO schvaluje zahrnutí území obce Rajhradice do územní působnosti Místní akční skupiny
Podbrněnsko, občanské sdružení, a souhlasí s přípravou Integrované strategie území na svém
území.
Pro: 8 - J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Vaníček, V.Černý
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 4
ZO schvaluje členství obce Rajhradice v MAS Podbrněnsko prostřednictvím DSO Region
Židlochovicko.
Pro: 8 - J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Vaníček, V.Černý
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
5. Mandátní smlouva č. nSIPO 06-274/2012
Starosta obce předložil zastupitelstvu Mandátní smlouvu, která upravuje zasílání změnových
souborů předpisů plateb stočného přes SIPO.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje Mandátní smlouva č. nSIPO 06-274/2012 a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
Pro: 8 - J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Vaníček, V.Černý
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
6. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD11039
Tento dodatek řeší prodloužení termínu vyhotovení projektové dokumentace na posun
autobusové zastávky před mateřskou školu a výstavbu chodníku po pravé straně ulice Hlavní
ve směru na Rajhrad, od mateřské školy po křižovatku ulic Hlavní a Na Kopečku.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.

Usnesení č. 6
ZO schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SD11039 a pověřuje starostu obce jejím
podpisem.
Pro: 8 - J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Vaníček, V.Černý
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
7. Rozpočtové opatření č. 13 a č. 14
Rozpočtové opatření č. 13
Ve výdajové části rozpočtu se snižuje § 2212 silnice o 21.tis.Kč, navyšuje se § 3612 o
20.tis.Kč a § 6310 fin.operace o 1.tis.Kč.
Rozpočet zůstává nezměněn.
Rozpočtové opatření č. 14
V příjmové části rozpočtu se navyšuje položka 4111 volby o 1 .tis.Kč, položka 4229
cyklostezka o 349.tis.Kč a 4113 dotace výsadba stromů o 138.tis.Kč.
Ve výdajové části rozpočtu se navyšuje § 2212 silnice o 349.tis.Kč, § 3745 veřejná zeleň o
138.tis.Kč a § 6115 volby o 1.tis.Kč.
Rozpočet obce se v příjmové i výdajové části navyšuje o 488.tis.Kč.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 13.
Pro: 8 - J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Vaníček, V.Černý
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 14.
Pro: 8 - J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Vaníček, V.Černý
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
8. Informace o stavu podaných žádostí o dotaci
Starosta obce seznámil zastupitele s podanými žádostmi o dotaci a jejich stavem. Celkem je
podáno 6 žádostí o dotaci.
Žádost o dotaci na energetické úspory budovy MŠ v obci Rajhradice (srpen 2009),
celkové náklady cca 3 mil. Kč.
-Operační program Životního prostředí, výzva č.11, žádost je stále v pořadníku.

Žádost o dotaci na energetické úspory budovy ZŠ v obci Rajhradice (srpen 2009) ,
celkové náklady cca 3,2 mil. Kč.
-Operační program Životního prostředí, výzva č.11, žádost byla postoupena k dalšímu
zpracování na Brněnské pracoviště Životního prostředí, je velká šance přidělení dotace.
Žádost o dotaci na varovný a vyrozumívací systém obce Rajhradice (červen 2012),
uznatelné náklady 1.9 mil. Kč.
-Operační program Životního prostředí, výzva č.37, žádost byla úspěšná. V lednu se bude
řešit zadávací dokumentace k výběrovému řízení a potom i samotné výběrové řízení.
Žádost o dotaci na kompostovací nádoby pro obec Rajhradice (první podání v červnu
2011, druhé podání v srpnu 2012), podpora OPŽP 1.394 440,-Kč, podíl obce 155 160,-Kč
-zatím není známo, jak tato žádost dopadla.
Žádost o dotaci na vybudování přístřešku pro SD v obci Rajhradice
-žádost byla úspěšná, obec obdržela od JMK 220 000,-Kč, peníze jsou již prostavěny,
přístřešek již stojí.
Žádost o dotaci na výsadbu dřevin v katastru obce Rajhradice
-v rámci podpory obnovy přirozených funkcí krajiny, žádost byla úspěšná, obec obdržela
137 000,-Kč na nákup dřevin, dřeviny jsou již vysazeny.
V současné době je připravována dotace na obnovu veřejného osvětlení. Situace je taková, že
zástupci ČR se v EU stále nedohodli na podmínkách. V případě, že bude tento dotační titul
vyhlášen, měli bychom žádost o dotaci podat. Naše veřejné osvětlení potřebuje výraznou
rekonstrukci, která bude mít určitě velký dopad na úsporu provozních nákladů.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace starosty o podaných žádostech o dotaci.
9. Smlouva o servisní činnosti č.2013201 „Externí správa IT“
Starosta konstatoval, že smlouva je upravená jak po právní tak i po odborné stránce. Smlouva
byla zaslána k posouzení obecní právničce, která zaslala návrhy na doplnění. Odbornou
stránku jsme řešili s Ing. J. Vaníčkem a majitelem firmy 4IT, s.r.o. p. Brabcem. Starosta
uvedl, že v této podobě je možno smlouvu schválit. Starosta upozornil na skutečnost, že tato
smlouva o servisní činnosti není uzavírána s firmou 4IT, s.r.o., ale s firmou Omega 24, s.r.o..
Firma 4IT, s.r.o. se od 1.1.2013 slučuje s firmou Omega 24, s.r.o.. Zástupci firem se dohodli,
že ponesou společný název Omega 24, s.r.o..
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje Smlouva o servisní činnosti č.2013201 „Externí správa IT“ a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Pro: 8 - J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Vaníček, V.Černý
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.

10. Různé
Ing. J. Vaníček poděkoval firma Festuca a obecnímu pracovníku za dobře provedenou zimní
údržbu komunikací a chodníků v obci.
Ing. F. Marcián upozornil na vzniklou kaluž na přístupové polní cestě k mokřadu Habřina.
Starosta přislíbil nápravu.
Ing. E. Klašková navrhla starostovi obce odměnu za vykonanou práci nad rámec svých
povinnosti ve výši 20.000,-Kč.
Ing. M. Komenda se připojil k návrhu Ing. E. Klaškové a navrhl, aby se projednání tohoto
návrhu na udělení odměny odložilo na příští jednání zastupitelstva, až bude přítomen větší
počet zastupitelů. Starosta k návrhu Ing. M. Komendy připojil.
Starosta obce poděkoval všem přítomným zastupitelům za celoroční spolupráci a popřál jim
krásné svátky a hodně štěstí v novém roce.
11. Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 20.20 hod. ukončil

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová
Ověřil: Ing. M. Komenda, v.r.
L. Přichystal, v.r.
starosta obce

Ing. F. Marcián, v.r.

