Zápis
z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 18.12.2019
Zahájeno: 18.05 hod.

Ukončeno: 18:40 hod.

Přítomni: L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Mgr. M. Čermáková,
J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda,
Z. Vágner
Omluveni: Ing. J. Bednář, DiS. L. Černá, Ing. J. Zemánek, V. Mátl
Hosté: M. Ustohalová
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 11. 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 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 podatelny OÚ.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání
ZO. Navrženi byli: J. Knotek a Mgr. M. Čermáková.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 11. veřejné zasedání ZO Rajhradice pana
J. Knotka a Mgr. M. Čermákovou.
Pro: 8 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Mgr. M. Čermáková, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek,
J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Zprávy z rady
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Rozpočet obce na rok 2020
5. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
6. Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 3/2012 o stanovení míst a času, ve
kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce
7. Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
8. Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu
9. Dodatek č. 16 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání
10. Různé
11. Závěr

Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:
1. Technický bod
2. Zprávy z rady
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
5. Rozpočet obce na rok 2020
6. Dodatek č. 16 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání
7. Předávací protokol ke zřizovací listině MŠ Rajhradice
8. Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 3/2012 o stanovení míst a času, ve
kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce
9. Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
10. Stanovení odměn pro neuvolněné zastupitele
11. Různé
12. Závěr
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 8 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Mgr. M. Čermáková, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek,
J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Zprávy z rady
Rada se sešla dne 16.12.2019 a projednávala:
- Rozpočet obce na rok 2020
- Zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Rajhradice č. 3/2012 o stanovení míst a času,
ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce
- Obecně závaznou vyhlášku obce Rajhradice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
- Program dnešního jednání Zastupitelstva obce Rajhradice
- Nástup pana Ing. M. Kubeše do pracovního poměru od 1.1.2020
- Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
- Navýšení odměn neuvolněných zastupitelů s doporučením pro jednání ZO ponechat
odměny neuvolněných zastupitelů v dosavadní výši
V 18:05 se dostavil J. Klaška.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
ZO bere na vědomí zprávy z rady.
3. Zpráva kontrolního výboru
Ing. M. Kubeš přednesl zprávu kontrolního výboru.
Zápis kontrolního výboru

Kontrolní výbor ve složení pan Marek Kubeš, pan Ota Burda a pan Jakub Klaška společně
navrhli ke kontrole z dosud proběhnutých zasedání ZO a domluvili se na kontrole vybraných
usnesení z 2., 3., 4. a 5. zasedání ZO.
Z druhého zasedání ZO, které proběhlo 14.11.2018 bylo ke kontrole vybráno Usnesení č . 6 v
kterém byl starosta pověřen podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Rajhradice –
MK u garáží“, kde vznikly vícenáklady při budování odvodňovacích pásů a trativod. Tento
dodatek byl starostou podepsán 19.11.2018.
Z třetího zasedání ZO ze dne 19.12.2018 bylo navrženo ke kontrole Usnesení č. 5, kde měla být
podepsána Smlouva o úvěru s ČSOB č.2667/18/5623. Tato smlouva byla podepsána 4. 1. 2019.
Ze čtvrtého zasedání ZO proběhnutého 23.1.2019 bylo kontrolováno Usnesení č. 5, kde měl být
podepsán dodatek k výše zmiňované smlouvě o úvěru, kde došlo k úpravě textu ze strany ČSOB
kvůli dotačnímu programu. I toto usnesení bylo splněno a to podpisem starosty ze dne
30.1.2019
Z pátého zasedání ZO, které proběhlo 27.2.2019 byla vybrána Usnesení č. 3,4,5 a 8, v kterých
byl starosta pověřen podpisy Veřejnoprávních smluv na přidělení dotace z rozpočtu obce, a to
pro Sdružení Rajhradických rybářů a přátel, TJ Rajhradice, Myslivecký spolek Svratka a
Vodácký oddíl Rajhrad. Kontrolou bylo ověřeno, že k podpisům smluv došlo v případě
myslivců a vodáků 19.3.2019, v případě TJ Rajhradice 16.8.2019 a rybářů 29.8.2019. Tímto
bylo zjištěno, že přijatá usnesení č. 3,4,5 i 8 z 5. zasedání ZO byla splněna.
Kontrolní výbor potvrzuje, že všechna námi vybraná usnesení z doposud kontrolovaných
zasedání ZO byla vždy splněna.
Fyzické ověření a kontrolu výše uvedených usnesení provedli 11.12.2019 za přítomnosti
starosty pana Přichystala, pan Kubeš a pan Burda.
Kontrolní výbor ve složení: Kubeš, Klaška, Burda
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
V 18:12 hodin se dostavil Z. Vágner.
4. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
Starosta uvedl, že naše obec má ze zákona povinnost vytvářet tzv. fond financování obnovy
vodovodu a kanalizace, což reprezentuje minimální částku 580tis. Kč ročně. Na tuto částku se
obec musí co nejdříve dostat. Předložený plán financování počítá pro rok 2020 s částkou
280tis., pro rok 2021- 380tis., pro rok 2022- 480tis. a pro rok 2023- 580tis. Kč. Jedná se o
postupné navýšení.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro obec Rajhradice, přílohu
č.1.

Pro: 10 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Mgr. M. Čermáková, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek,
J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
5. Rozpočet obce na rok 2020
Starosta konstatoval, že po dobu zveřejnění návrhu rozpočtu nevznesl nikdo připomínku nebo
žádost o doplnění. Starosta navrhl navýšit rozpočet v § 2212 o 500tis. Kč za účelem zpracování
projektové dokumentace na vyřešení parkování a odvodu povrchových vod v ulicích Svratecká,
Na Kopečku a U Zvonice a v § 2310 o 280tis. Kč za účelem plnění plánu financování obnovy
vodovodu a kanalizace.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Usnesení č.4
ZO schvaluje Rozpočet obce Rajhradice na rok 2020.
Pro: 10 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Mgr. M. Čermáková, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek,
J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
6. Dodatek č. 16 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence
a o jejím předávání
Vedení majetkové a provozní evidence je povinností každého vlastníka vodovodu a kanalizace.
Pro naši obec toto zajišťuje náš provozovatel Vodárenská akciová společnost a.s.
prostřednictvím Smlouvy o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence a o
jejím předávání. Cena za tuto službu se vypočítává dle skutečnosti. Záleží na tom, kolik se
v naší obci v daném roce postaví přípojek a metrů hlavních řadů. Za rok 2019 je částka
vypočtena na 2000,-Kč.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Usnesení č.5
ZO schvaluje Dodatek č. 16 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 10 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Mgr. M. Čermáková, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek,
J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo přijato.
V 18:21 hodin se dostavil Ing. M. Komenda.
7. Předávací protokol ke zřizovací listině MŠ Rajhradice
Starosta konstatoval, že do kuchyně mateřské školy byl zakoupen kuchyňský robot za
232.710,-Kč s DPH. Byla to nutná investice. Tímto protokolem předáme robot mateřské škole
do užívání.

Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.6
ZO schvaluje Předávací protokol ke zřizovací listině MŠ Rajhradice, kterým obec Rajhradice
předává do užívání MŠ Rajhradice kuchyňský robot v hodnotě 232.710,- Kč s DPH.
Pro: 11 – L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Mgr. M. Čermáková, J.
Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
8. Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 3/2012 o stanovení míst a času, ve kterých
mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce.
Tato vyhláška byla schválena pro restauraci U Supa, která již neexistuje. Starosta navrhl její
zrušení.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.7
ZO zrušuje Obecně závaznou vyhlášku obce Rajhradice č. 3/2012 o stanovení míst a času, ve
kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce.
Pro: 11 – L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Mgr. M. Čermáková, J.
Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
9. Obecně závazná vyhláška obce Rajhradice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
Od letošního roku zákon upravuje poplatek dle věku držitele psa. Do 65 let a nad 65 let. Zákon
tedy umožňuje dvě sazby poplatku. Starosta navrhl poplatek ve stejné výši pro obě věkové
kategorie tak, jak to bylo doposud. Jeden pes 150,-Kč a každý další 200,-Kč.
Starosta otevřel diskuzi.
O. Burda - lovečtí psi jsou osvobozeni, není to tam napsáno?
Starosta - to je ze zákona, do vyhlášky se to neuvádí.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.8
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhláška obce Rajhradice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
Pro: 11 – L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Mgr. M. Čermáková,
J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, Z.
Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.8 bylo přijato.

10. Stanovení odměn pro neuvolněné zastupitele
Odměny pro neuvolněné zastupitele byly zákonem navýšeny o 10%. Rada obce doporučuje
zastupitelstvu odměny ponechat v dosavadní výši.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.9
ZO schvaluje odměny neuvolněných zastupitelů v dosavadní výši.
Pro: 11 – L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Mgr. M. Čermáková, J.
Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.9 bylo přijato.
11. Různé
J. Knotek - pozval všechny přítomné na turnaj ve stolním tenise, který se koná dne 26.12.2019

12.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 18:40 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:

J. Knotek, v.r.

L. Přichystal, v.r.
starosta obce
Mgr. M. Čermáková, v.r.

