Zápis
z 3.veřejného zasedání zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 13.12. 2006
Zahájeno: 18.05 hod
Ukončeno: 22.00 hod.
Přítomni :
K. Baka, Ing. J. Bednář, B.Beránková, V.Černý, Ing. F. Homola, D.Karásek, Ing. E.Klašková, Ing.
M.Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, Z. Mittner, P.Nevídal, L.Přichystal, V.Sládková
Omluven:
Ing. J. Vaníček
1. Starosta obce zahájil 3. 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 14 členů
zastupitelstva , zastupitelstvo je tedy usnášení schopné . Zapisovatelem byla jmenována Ing. Klašková.
Starosta uvedl, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací
místnosti. Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání ZO.
Navržení byli V. Černý a P. Nevídal, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 3. zasedání ZO Rajhradice
pana V. Černého a P. Nevídala.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání, který byl doplněn o bod č. 4 a 6 a poté členy ZO
schválen.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod
2. Zprávy ze zasedání rady
3. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 7/2006 – „Odvodnění ulice Spojovací a Nové, dobudování komunikace“
4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci
5. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 15.10.2002
6. Smlouva o dílo s ﬁrmou M-Silnice, a.s. na pokládku živičných směsí na ulici Nová a Spojovací
7. Výstavba rodinných domů na p.č. 146/1 v k.ú. Rajhradice
8. Rozpočtové opatření č. 6
9. Různé
10. Setkání s podnikateli
11. Závěr
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1
2. Starosta přednesl zprávy ze zasedání rady konané dne 11.12.2006, která:
projednala návrhy na vyřešení majetkoprávních vztahů mezi obcí a TJ Rajhradice.
projednala návrh ﬁrmy PROPERITY na zástavbu parc.č. 146/1 rod. domy v k.ú. Rajhradice
projednala povolení k provozování výherních automatů v pohostinství U Supa
projednala kácení stromů na ulici Trávníky č.p. 162 na p.č. 780/2 v k.ú. Rajhradice
pověřila Ing. J. Vaníčka průzkumem trhu v oboru poradenství, oboru strukturálních Fondů
projednala žádost o vyjádření ke stavbě rod. domu na p.č. 346/2,3 a 287/4,5 paní J. Křesalové
Usnesení č. 3
ZO bere na vědomí zprávy z rady.
Pro: 13 Proti: 1 Zdržel se: 0
3. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 7/2006 – „Odvodnění ulice Spojovací a Nové, dobudování komunikace“.
Tímto dodatkem se mění doba plnění a celková cena díla.
Usnesení č. 4
ZO schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 7/2006 – Odvodnění ulice Spojovací a Nové, dobudování

komunikace a pověřuje starostu obce jeho podpisem. ZO pověřuje starostu obce předložením vyúčtováním
celé akce „Odvodnění ulice Spojovací – Nové, dobudování komunikace“ na příštím zasedání ZO. Dále ZO
pověřuje starostu obce vytvořením kalkulace na doasfaltování ulice Spojovací až po ulici Opatovickou. Do
této kalkulace bude zahrnut způsob řešení krajnice vozovky na ulici Spojovací. Starosta přednese tuto
kalkulaci na příštím zasedání ZO.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 2
4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci. Tímto dodatkem se mění údaj v
zastoupení obce a cena za 1m3 za odvádění odpadních vod pro rok 2007.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a pověřuje starostu
obce jeho podpisem.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 15.10.2002.
Tímto dodatkem se upravuje cena vodného pro občany a nájemného za pronájem vodovodního řadu pro
Obec Rajhradice na rok 2007. Cena byla stanovena na členské schůzi Svazku vodovodů Rajhradsko dne
16.10.2006.
Usnesení č. 6
ZO schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 15.10.2002 a pověřuje starostu
obce jeho podpisem.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Smlouva o dílo s ﬁrmou M-Silnice,a.s. na pokládku živičných směsí na ulici Nová a Spojovací. Ve smlouvě
dojde k úpravě termínu dokončení stavby a vyklizení staveniště na 15.5.2007.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s ﬁrmou M-Silnice,a.s. Hradec Králové na pokládku živičných směsí na ulici
Nová a Spojovací a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 4
7. Výstavba rodinných domů na p.č. 146/1 v k.ú. Rajhradice.
ZO projednalo návrh výstavby 5 rodinných domů na p.č. 146/1 v k.ú. Rajhradice, který předložila ﬁrma
PROPERITY, s.r.o., Kalvodova 5, Brno.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje předložený návrh na výstavbu 5 rodinných domů na p.č. 146/1 v k.ú. Rajhradice. ZO
požaduje vybudování veřejného osvětlení, předložení způsobu řešení připojení na veškeré inženýrské sítě a
protažení parcely, na které bude vybudována obslužná komunikace, až po hranici parcely č. 156/4. Dále
ZO požaduje předložení stavebního řešení skladby nové vozovky.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 5
8. Rozpočtové opatření č. 6
V příjmové části se navyšuje položka 4129 o 123tisíc, jedná se ﬁnanční vypořádání majetku Svazku
vodovodů Rajhradsko, snižuje se pol. 4213 o 247tis. Kč – z důvodu opakovaného navýšení dotační položky.
Ve výdajové části se navyšuje § 3722 o 1tisíc – svoz domovního odpadu, § 6171 o 50tisíc – předpis mezd za
prosinec. Rezerva § 6409 se snižuje o 175tis. Kč.
Příjmová i výdajová část rozpočtu se snižuje celkem o 124tisíc korun.
Usnesení č. 9
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 6.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1
9. Různé
Starosta obce podrobněji seznámil ZO s návrhy na vyřešení majetkoprávních vztahů mezi obcí a TJ
Rajhradice.
10. Setkání s podnikateli
Na závěr zasedání ZO byli pozváni podnikatelé z naší obce k předvánočnímu posezení a seznámení s
novými zastupiteli obce.
11. Starosta obce na závěr poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.
Zapsala:
Ing. E. Klašková

Ověřili:
V. Černý
P. Nevídal

