Zápis
z 27. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 13.5. 2013
Zahájeno:

18.00

hod.

Ukončeno: 21.45 hod.

Přítomni: Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Bednář, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman, Ing. J. Koláček
Omluveni: Ing. J. Vaníček, Z. Mittner, J. Hudlík
Neomluveni: V. Pražák
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 27. 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 9 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 27. zasedání
ZO. Navrženi byli: V. Černý, J. Lipták
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 27. zasedání ZO Rajhradice pana V. Černého,
J. Liptáka.
Pro: 9 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, Ing. J.
Bednář, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman
Proti:0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 1 bylo přijato.

Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:

1. Technický bod
2. Zpráva z rady
3. Petice proti posunu autobusové zastávky
4. Rozpočtové opatření č.1
5. Vrácení investičního příspěvku Mateřskou školou Rajhradice
6. Prodej pozemku p.č. 244/8 v k.ú. Rajhradice
7. Smlouva o zřízení věcného břemene
8. Komise životního prostředí
9. Různé
10. Závěr

Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:

1. Technický bod
2. Petice proti posunu autobusové zastávky
3. Zprávy z rady
4. Rozpočtové opatření č. 1
5. Kapacita mateřské školy
6. Stanovení výše školného pro MŠ na školní rok 2014
7. Vrácení ročního odpisu investičního majetku Mateřskou školou
Rajhradice do rozpočtu obce
8. Prodej pozemku p.č.244/8 v k.ú. Rajhradice
9. Smlouva o zřízení věcného břemene
10. Výběr dodavatele administrace dotace na pořízení kompostéru z
Operačního programu Životního prostředí včetně výběrového řízení
11. Výběr dodavatele digitálního povodňového plánu
12. Účetní závěrka a návrh závěrečného účtu DSO Regionu Cezava
13. Smlouva o dílo s firmou M-SILNICE, a.s.
14. Zpráva z kontrolního výboru
15. Různé
16. Závěr

M. Herman se dotázal, proč bod č. 5 – Kapacita mateřské školy nebyla zahrnuta v pozvánce
pro ZO.
Starosta konstatoval, že situace kolem kapacity mateřské školy se neustále vyvíjí a v době
zaslání pozvánky nebylo jasné, zda se vůbec tento problém bude řešit v zastupitelstvu obce.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 9 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, Ing. J.
Bednář, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 2 bylo přijato.

Pan M. Herman oznámil, že si dnešní zasedání ZO nahrává pro své soukromé účely.
Paní Ing. E. Klašková vyjádřila svůj nesouhlas s nahráváním ZO panem M. Hermanem pro
své soukromé účely.
2. Petice proti posunu autobusové zastávky
Starosta obce konstatoval, že dne 17.4.2013 byla doručena „Petice“ za zrušení přesunu
autobusové zastávky v Loučce ve směru na Rajhrad před budovu mateřské školy. Petici
předložil pan Václav Homola, bytem Na Kopečku 213, Rajhradice.
Starosta konstatoval, že Petici projednala rada obce dne 22.4.2013. Rada obce pověřila
starostu sestavením vysvětlující reakce ve formě dopisu, jehož součástí bude pozvání všech
účastníků Petice na jednání ZO, kde bude Petice projednána.
Starosta tento úkol splnil a všechny účastníky Petice pozval na dnešní jednání.

Sdělení Rady obce Rajhradice
V Rajhradicích dne 3.5.2013
Dne 22.4. 2013 rada obce projednala Petici, kterou obecnímu úřadu předložil
předkladatel pan Václav Homola.
K požadavkům Petice:
- Zrušení usnesení Zastupitelstva obce Rajhradice č.4 ze dne 27.8.2012.
Usnesení Zastupitelstva obce Rajhradice č.4 ze dne 27.8.2012 (posun zastávky
a vybudování chodníku) bylo přijato na základě jednání zastupitelstva obce ve
dnech 30.1.2012, 28.3.2012, 27.8.2012 a na veřejném jednání v sále OÚ dne
4.4.2012.
Předkladatel ani účastníci petice se jednání nezúčastnili a
nepožadovali po zastupitelích obce vysvětlení pro přijetí výše zmíněného
usnesení. Přesto, že předkladatel petice pan Václav Homola byl o celé
problematice starostou obce podrobně informován, sdělil účastníkům petice
informace značně odlišné a odporující bezpečnosti dopravního provozu a
stavebním normám.
- Upravení příkopu mezi vjezdy RD č.364 a RD č.349 tak, aby vznikl zpevněný
prostor pro pohodlný nástup i výstup z dopravního prostředku, pokud možno
osazený obrubníky.
Jakýkoli zásah do stávající zastávky musí splňovat určité zákonné stavební
předpisy a podléhá tak vydání stavebního povolení. Na tento petiční požadavek
není možno vydat stavební povolení. Budovat „černé stavby“ nebudeme.
- Upravení prostoru a budoucí návaznost na přechod pro chodce, který by odpovídal
platným normám a předpisům.
Tento petiční požadavek nelze zrealizovat bez porušení bezpečnostních a
stavebních předpisů. Zásadním podnětem pro posun zastávky byl písemný
nesouhlas majitelů některých přilehlých nemovitostí s vybudováním bezpečné
zastávky, přechodu a chodníku pro chodce na části pozemků před jejich
rodinnými domy.

- Upravení bezpečnosti cestujících doplněním dopravního značení v okolí zastávky o
„Zákaz předjíždění“.
V případě zastavení autobusu v zastávce u krajnice komunikace se nejedná o
předjíždění, ale o objíždění překážky na komunikaci.
Podrobnější informace o této situaci byly uvedeny ve Zpravodaji obce
z prosince 2012.
Zastupitelstvo obce Rajhradice bude Petici projednávat na svém jednání dne
13.5.2013. Rada obce Vás na toto jednání zve. Je důležité znát úplná a
nezkreslená fakta.
Jménem Rady obce Rajhradice
Luboš Přichystal, starosta obce, v.r.
Ing. Elen Klašková, místostarostka obce, v.r.
Rozdělovník: všem účastníkům petice

Starosta konstatoval, že vše podstatné v dopise vyjádřil a otevřel diskuzi.
V bouřlivé diskuzi většina přítomných účastníků Petice (V. Homola, Ing. Pelikánová,
Kaplanová, Růžičková, Pikálková) vyjádřila svůj nesouhlas s posunem autobusové zastávky.
Starosta obce se snažil opakovaně vysvětlit důvody posunu zastávky, konstatoval, že posun
zastávky byl zastupitelstvem schválen z důvodu jediné možnosti výstavby bezpečné zastávky.
Bezpečnou zastávku by bylo možno stavebně řešit i na stávajícím místě, ale jen za
předpokladu, že majitelé přilehlé nemovitosti budou souhlasit s posunem zastávky k jejich
rodinnému domu cca o 3m tak, aby mohl vzniknout v nové zastávce záliv pro zajíždění
autobusu mimo vozovku. Rodina Pražákova a Navrátilova s tímto posunem nesouhlasí. Tento
postoj je nutné respektovat. Dalším zásadním problémem je nesouhlas některých majitelů
nemovitostí s vybudováním chodníků na ulici Hlavní, který by byl na upravenou zastávku
napojen.
Většina přítomných účastníků Petice včetně jejího předkladatele i přes vysvětlení starosty se
nadále dožadovala splnění požadavků Petice.
Někteří přítomni účastníci Petice (M. Kouřil, H. Kouřilová, J. Buncko, J. Šibíčková, E.
Pražáková) vyjádřili lítost nad tím, že Petici podepsali a konstatovali, že jim nebyly
poskytnuty úplné informace o stavu věci.
V průběhu jednání tohoto bodu se dostavil M. Přichystal (18.25hodin).
V průběhu jednání tohoto bodu se dostavil Ing. J. Koláček (18.55hodin).
Starosta ukončil diskuzi a vyzval zastupitele k hlasování o požadavku Petice, zrušení
Usnesení č. 4 ze dne 27.8.2012 o přesunu autobusové zastávky v Loučce ve směru na Rajhrad
před budovu MŠ.

Usnesení č. 3
ZO schvaluje zrušení Usnesení č. 4 ze dne 27.8.2012 o přesunu autobusové zastávky
v Loučce ve směru na Rajhrad před budovu MŠ.
Pro: 2 – Ing. J. Koláček, M. Herman
Proti: 9 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Bednář, V. Černý, P. Nevídal
Zdržel se: 0
Usnesení č. 3 nebylo přijato.
3. Zprávy z rady
Starosta uvedl, že rada na svém jednání dne 22.4.2013 projednala Petici za zrušení posunu
zastávky a rozpočtové opatření č. 1.
K bodu neproběhla žádná diskuze.
ZO bere na vědomí zprávy z rady.
4. Rozpočtové opatření č. 1
V příjmové části rozpočtu se navyšuje položka 1122 – DPPO o 7tis.Kč, 1341 – Popl. za psy o
1tis.Kč, § 1012 – Pronájem pozemku o 17tis.Kč, § 2119 – Příjmu z úhrad dobývacího
prostoru o 5tis.Kč, § 3399 – Kultura o 2,6tis.Kč, § 3339 – Příjmy z prodeje pozemku o
150,5tis.Kč, § 3723 – Sběr a svoz jiných odpadů o 10tis.Kč, § 6402 – Vypořádání min. let o
105tis.Kč.
Ve výdajové části rozpočtu se snižuje § 2212 – Silnice o 200tis.Kč a navyšuje se § 2219 –
Chodníky o 80tis.Kč, § 2310 – Voda o 200tis.Kč, § 3117 – ZŠ o 13,2tis.Kč, § 3314 –
Knihovna o 20tis. Kč, § 3399 – Hody o 4,7tis.Kč, § 3632 – Pohřebnictví o 25tis.Kč, § 3639 –
Komunální rozvoj obce o 132tis.Kč, § 3744 – Protipovodňové opatření o 36,3tis.Kč, § 6402 –
Vypořádání minulých let o 0,3tis.Kč, § 6409 – Rezerva se snižuje o 713,4tis.Kč a navyšuje se
položka 8124 – Splátky úvěru o 700tis.Kč.
Celkově se navyšuje rozpočet obce Rajhradice v příjmové i výdajové části rozpočtu o
298,1tis.Kč.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Bednář požádal o vysvětlení navýšené částky 132tis.Kč v § 3639(ostatní služby).
Starosta v reakci uvedl, že se jedná o úklid areálu bývalé Sokolovny.
Ing. J. Bednář se dotázal, zda je obecní stavební buňka, která byla v areálu umístěna zrušena.
Starosta uvedl, že stavební buňka zrušena není a v současné době ji užívá zájmový spolek
holubářů.
P. Nevídal se dotázal na čerpání částky 64,7tis.Kč v § 3399(hody).
Starosta vysvětlil, že tato částka je vyčerpána jen z části. 30tis.Kč bylo vyplaceno za kroje
stárkům na Stanislavské hody, částka 4,7tis.Kč byla proplacena za dovoz máje. Zbývající
částka 30tis.Kč bude vyplacena na Babské hody.
M. Herman se dotázal na navýšení částky v § 2219(chodníky).
Starosta uvedl, že se jedná o úpravu prostranství ve dvoře obecního úřadu.
Ing. J. Koláček se dotázal, zda byla již rezerva vyčerpána.
Účetní obce konstatovala, že částka 700tis.Kč byla převedena na položku 8124 splátky úvěru
a zbývající částka byla převedena do výdajové části rozpočtu obce.

Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 4
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.1
Pro: 10 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Bednář, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman
Proti: 0
Zdržel se: 1 - Ing. J. Koláček
Usnesení č. 4 bylo přijato.
5. Kapacita mateřské školy
Starosta konstatoval, že kapacita naší mateřské školy je nedostatečná. K letošnímu zápisu se
dostavilo 29 dětí z naší obce a volná kapacita pro přijetí do MŠ je 16 dětí. 13 dětí z Rajhradic
nemůžeme do naší MŠ přijmout. Toto je stav, který je nutno neprodleně řešit. Obec by měla
udělat vše proto, aby uspokojila veškerý zájem občanů z Rajhradic o naší MŠ.
Reálná a zároveň jediná možnost jak tuto situaci řešit je vypovědět nájemní smlouvu
s nájemcem bytu v MŠ paní H. Šabatovou a tento byt stavebně upravit tak, aby v něm mohla
vzniknout další třída. Tímto způsobem bychom situaci s kapacitou MŠ dočasně vyřešili.
Výpověď z bytu musí být v souladu s Občanským zákoníkem. Naší povinností bude zajistit
adekvátní náhradní bydlení.
Starosta uvedl, že se s paní H. Šabatovou snažil dohodnout, ale zatím bez konkrétního
výsledku.
Starosta zastupitelům sdělil, že problém s kapacitou MŠ byl již v loňském roce, ale ten se
podařil vyřešit. Pro další školní roky je situace také kritická. Pro školní rok 2014/2015 bude
mít 16 rajhradických dětí věk pro přijetí do MŠ, pro školní rok 2015/2016 půjde o 17 dětí a ve
školním roce 2016/2017 se bude jednat o 18 dětí. V těchto počtech nejsou zahrnuty
přistěhované děti a děti, které jsme povinni ze zákona přijmout k předškolnímu vzdělávání.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
M. Přichystal se dotázal, jaký typ smlouvy je s paní Šabatovou uzavřen.
Starosta uvedl, že s paní Šabatovou je uzavřená klasická nájemní smlouva.
J. Lipták se dotázal na rozsah sociálního zázemí v případě vytvoření další třídy a na počet
pedagogických pracovníků.
Ředitelka MŠ J. Odehnalová uvedla, že počet pedagogických pracovníků je závislý na počtu
dětí, mzdové prostředky obec nehradí. V bytě sociální zařízení zbudováno již je, ale
k určitému rozšíření bude muset dojít. Navyšování kapacity kuchyně není třeba.
P. Nevídal se dotázal kolik dětí chodí v současné době do MŠ a kolik je jich z Rajhradic a
okolí.
Ředitelka MŠ J. Odehnalová uvedla, že v současné době navštěvuje MŠ 56 dětí, pro školní
rok 2013/2014 půjde o 10 dětí z okolních obcí. Dříve byl problém obsadit celou MŠ, proto se
přijímaly i děti z okolí. Díky tomu, že základním kritériem pro přijetí do MŠ je trvalý pobyt
v naší obci, jsou děti z okolních obcí pomalu z MŠ vytlačovány.
M. Herman konstatoval, že kdyby 10 dětí z okolních obcí z MŠ odešlo, tak 3 děti můžeme
přece umístit v jiné MŠ. Rekonstrukce bytu bude finančně náročná.

Starosta konstatoval, že děti z okolních obcí nemůžeme z předškolního vzdělávání vyloučit,
umístit 3 děti v jiné MŠ je nadlidský úkol. S nedostatečnou kapacitou bojují všechny MŠ
v okolí.
P. Nevídal se dotázal, kdy by mohla paní H. Šabatová byt opustit.
Starosta uvedl, že termín uvolnění bytu je velmi těžké stanovit, prozatím nebyla s paní H.
Šabatovou uzavřena žádná dohoda, je možné, že celá záležitost bude mít soudní dohru. Paní
H. Šabatová se cítí výpovědí z bytu poškozena.
P. Nevídal konstatoval, že se nedomnívá, že by paní Šabatová byla poškozena. Dlouholeté
užívání bytu za velmi nízké nájemné jí k tomu neopravňuje.
Ing. F. Marcián konstatoval, že paní H. Šabatové by se mělo vyjít vstříc, ale prioritou obce je
umístění všech dětí z Rajhradic do MŠ.
J. Lipták se dotázal, zda není volný byt na bývalém obecním úřadě.
Starosta v reakci uvedl, že se již na volný byt informoval, ale bohužel byty jsou již
rozebrány.
Ing. M. Komenda se dotázal, zda děti z Rajhradic, které budou z důvodu nedostatku kapacity
v naší MŠ přijaty v jiných MŠ se mohou po realizaci úpravy bytu na třídu vrátit zpět do naší
MŠ.
Ředitelka MŠ J. Odehnalová konstatovala, že v tomto případě by musel být vypsán nový
zápis, ale i tak to lze.
Ing. J. Koláček se dotázal, zda nejsou volné prostory ke zřízení MŠ ve stávající budově OÚ.
Starosta uvedl, že jistá možnost zde je, jedná se o úpravu půdních prostor nad sálem, ale
tato investice by byla velmi vysoká. Za vynaložené peníze by bylo vhodnější uvažovat o
rozšíření stávající MŠ, třeba o půdní vestavbu.
M. Herman se dotázal, kdy bude podána výpověď z nájmu bytu a kdy a za co se přestavba
bytu uskuteční.
Starosta konstatoval, že výpověď bude podána, v případě schválení ZO, co nejdříve. Záleží
na tom, kdy paní Šabatová byt opustí.
Ing. J. Koláček se dotázal, kdy a jaké náhradní ubytování bude paní H. Šabatové zajištěno.
Starosta uvedl, že na zajištění náhradního ubytování již pracuje.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje vypovězení nájemní smlouvy z bytu paní Hany Šabatové dle Občanského
zákoníku.
Pro: 10 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Bednář, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman
Proti: 0
Zdržel se: 1 - Ing. J. Koláček
Usnesení č. 5 bylo přijato.
6. Stanovení výše školného pro MŠ na školní rok 2014
Starosta seznámil zastupitele s žádostí ředitelky MŠ o stanovení výše školného. V současné
době je školné v MŠ stanoveno na částku 330,-Kč na žáka. Součástí žádosti je i výpočet
skutečných nákladů, které činní 409,-Kč na žáka.
Starosta navrhl, aby školné zůstalo na původní výši.

Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
Z diskuze vyplynulo, že školné by se mělo navýšit na skutečné náklady.
Starosta navrhl částku 400,-Kč.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 6
ZO schvaluje výši školného pro MŠ na školní rok 2014 v částce 400,-Kč/měsíčně.
Pro: 11 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Bednář, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman, Ing. J. Koláček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 6 bylo přijato.
7. Vrácení ročního odpisu investičního majtetku Mateřskou školou Rajhradice do
rozpočtu obce.
Starosta přednesl na ZO žádost ředitelky MŠ o ponechání odpisu investičního majetku za rok
2012 ve výši 12.792,-Kč v rozpočtu MŠ.
K bodu neproběhla diskuze.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje vrácení ročního odpisu investičního majetku PO MŠ do rozpočtu obce za rok
2012 ve výši 12.792,-Kč.
Pro: 0
Proti: 11 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Bednář, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman, Ing. J. Koláček
Zdržel se: 0
Usnesení č. 7 nebylo přijato.
8. Prodej pozemku p.č. 244/8 v k.ú.Rajhradice
Starosta konstatoval, že se jedná o pozemek ve vlastnictví obce, na kterém je postavena garáž
ve vlastnictví paní I. Beránkové. Záměr o prodeji tohoto pozemku byl již ZO schválen a
v zákonné lhůtě zveřejněn.
Starosta navrhuje cenu stejnou jako u prodeje stavebních míst na garáže v ulici U Zvonice za
vakuovou stanicí, která činila 310,-Kč/m2 + 1.000,-Kč za vklad do katastru nemovitosti.
Starosta navrhuje tedy celkovou kupní cenu v částce 9.370,-Kč.
Starosta otevřel diskuzi.

Diskuze:
Ing. F. Marcián se dotázal, kde se pozemek nachází a z jakého důvodu se prodej řeší.
Starosta v reakci uvedl, že na pozemku stojí stavba garáže ve vlastnictví paní I. Beránkové,
jedná se tedy o stavbu na cizím pozemku. Garáž se nachází v souboru garáží umístěných mezi
ulicemi Za Kapličkou a ulicí Konopná.
Ing. F. Marcián se dotázal, jak to vypadá v té lokalitě s ostatními garážemi.
Starosta uvedl, že si myslí, že se jedná o poslední stavbu garáže s nevypořádaným
pozemkem.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 244/8 v k.ú. Rajhradice paní I. Beránková, bytem Za
Kapličkou 144, Rajhradice za celkovou částku 9.370,-Kč a pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy.
Pro: 11 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Bednář, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman, Ing. J. Koláček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 8 bylo přijato.
9.Smlouva o zřízení věcného břemene
Starosta obce předložil ZO Smlouvu o zřízení věcného břemene na plynovou přípojku
rekonstruovaného rodinného domu na adrese ulice Za Sokolovnou 320, Rajhradice. Zřízené
věcné břemeno bude úplatné a vzhledem k jeho malému rozsahu je jednorázová úplata
navržena na 500,-Kč.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. F. Marcián se dotázal, zda obec řeší vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení
věcného břemene.
Starosta sdělil, že geometrický plán je již hotov na náklady žadatele a je přiložen ke smlouvě.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou JMP Net, s.r.o., se sídlem
Plynárenská 499/1, Brno pro plynovou přípojku rodinného domu v ulici Za Sokolovnou
č.p. 320, Rajhradice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 11 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Bednář, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman, Ing. J. Koláček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 9 bylo přijato.

10. Výběr dodavatele administrace dotace na pořízení kompostéru z Operačního
programu Životního prostředí včetně výběrového řízení
Starosta obce seznámil ZO s obdrženou dotací na kompostéry do jednotlivých domácností ve
výši 766.000,-Kč. Dotaci můžeme začít okamžitě čerpat, ale vzhledem k vysoké a složité
administraci je nutné sjednat firmu, která pro nás administraci dotace provede.
Starosta předložil ZO dvě nabídky. První nabídku na administrace dotace předložila
Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, Brno za celkovou částku
60.710,-Kč s DPH. Druhou nabídku předložila paní Ing. J. Richterová, Žatčany 101, 664 53,
za celkovou částku 33.000,-Kč s DPH.
Starosta obce konstatoval, že Ing. J. Richterovou využívá k administraci různých dotací i
Mikroregionu Rajhradsko a Region Židlochovicko.
Starosta navrhuje, aby administrátorem dotace byla Ing. J. Richterová.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
P. Nevídal se dotázal, zda je nutné mít administrátora.
Starosta uvedl, že administrace dotace je velmi náročná a že si sám na ni netroufá. Součástí
administrace je i realizace výběrového řízení na dodavatele kompostérů.
M. Herman se dotázal, kdy budou kompostéry do domácností dodány.
Starosta v reakci uvedl, že kompostéry se budeme snažit do domácnosti dodat co nejdříve,
snad během prázdnin.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 10
ZO schvaluje dodavatele administrace dotace na pořízení kompostéru z Operačního
programu Životního prostředí paní Ing. J. Richterovou, Žatčany 101, 664 53 za celkovou
cenu 33.000,-Kč a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o dílo.
Pro: 11 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Bednář, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman, Ing. J. Koláček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 10 bylo přijato.
11. Výběr dodavatele digitálního povodňového plánu
Starosta sdělil ZO, že digitální povodňový plán je součástí obdržené dotace na akci
protipovodňová opatření obce Rajhradice. Vzhledem k malé pořizovací ceně digitálního
povodňového plánu (do 200tis.) se nemusí pro výběr dodavatele plánu dělat klasické
výběrové řízení v režimu zákona. Nabídku na zpracování digitálního povodňového plánu
předložily dvě firmy. První nabídku předložila firma ENVIPARTNER, s.r.o. za celkovou
částku 90.000,-Kč bez DPH. Druhou nabídku předložila firma 3T PROMO, s.r.o. za celkovou
částku 81.000,-Kč bez DPH.
Starosta uvedl, že firma 3T PROMO, s.r.o. bude zpracovávat digitální povodňový plán i pro
město Židlochovice. Město Židlochovice je naší pověřenou obcí a je proto nutné, aby oba dva
digitální povodňové plány byly mezi sebou provázány.

Starosta obce navrhl, aby dodavatelem digitálního povodňového plánu pro obec Rajhradice
byla firma 3T PROMO, s.r.o.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. M. Komenda konstatoval, že obec Rajhradice měla mít už dávno digitální povodňový
plán. Konstatoval, že 90% nákladů na vyhotovení plánu je hrazeno z dotace. Dále uvedl, že
obec by měla mít stanovenou povodňovou komisi, do budoucna se tato komise musí
ustanovit.
P. Nevídal se dotázal, zda se pak bude vybírat dodavatel na rozhlas.
Starosta uvedl, že výběr dodavatele na rozhlas, digitální sirénu a odečet hladiny na řece
Svratce bude řešit firma ENVIPARTNER, s.r.o.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje jako dodavatele digitálního povodňového plánu firmu 3T PROMO, s.r.o. a
pověřuje starostu podpisem Smlouvu o dílo.
Pro: 11 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Bednář, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman, Ing. J. Koláček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 11 bylo přijato.
12. Účetní závěrka a návrh závěrečného účtu DSO Regionu Cezava
Starosta předložil ZO k projednání Účetní závěrku a Návrh závěrečného účtu DSO Regionu
Cezava. Konstatoval, že veškeré podklady byly zaslány zastupitelům emailem. Dále uvedl, že
audit DSO Regionu Cezava byl proveden se závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
M. Herman upozornil na překlep v dokumentu Závěrečném účtu. Na str. 3 ve výčtu příloh je
uvedena příloha s názvem Zpráva o přezkoumání hospodaření obce. Má být uvedeno Zpráva
o přezkoumání hospodaření DSO Regionu Cezava.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 12
ZO schvaluje Účetní závěrku DSO Regionu Cezava.
Pro: 11 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Bednář, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman, Ing. J. Koláček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 12 bylo přijato.

Usnesení č. 13
ZO schvaluje Návrh závěrečného účtu DSO Regionu Cezava.
Pro: 11 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Bednář, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman, Ing. J. Koláček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 13 bylo přijato.
13. Smlouva o dílo s firmou M-SILNICE, a.s.
Starosta předložil zastupitelům návrh Smlouvy o dílo s firmou M-SILNICE, a.s., která řeší
opravy účelových komunikací v obci. Jedná se o polní cestu na ulici Konopná, část polní
cesty na konci ulice Svratecká, propojovací cesta mezi ulicemi Spojovací a Opatovická a další
opravy v celkové hodnotě 845.743,-Kč s DPH.
Starosta konstatoval, že s firmou M-SILNICE, a.s. je doposud dobrá spolupráce, je to místní
firma. Z tohoto důvodu nebyli osloveni další dodavatelé.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
Z diskuze vyplynul požadavek na ověření nabídnuté ceny firmou M-SILNICE, a.s. dalšími
minimálně dvěma nabídkami.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 14
ZO pověřuje starostu obce předložením dalších dvou nabídek na opravu účelových
komunikací v obci Rajhradice.
Pro: 11 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, J. Lipták, L. Přichystal, M.
Přichystal, Ing. J. Bednář, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman, Ing. J. Koláček
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 14 bylo přijato.
14. Zpráva z kontrolního výboru
Starosta obce vyzval předsedu kontrolního výboru k přečtení zprávy.
Předseda KV zprávu přečetl a konstatoval, že úkoly starosty byly splněny.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
ZO bere na vědomí zprávy z kontrolního výboru.

15. Různé
Starosta vyzval Ing. F. Marciána k podání informací z jednání s Povodí Moravy.
Ing. F. Marcián sdělil, že v rámci jednání o realizaci cyklostezky kolem řeky Svratky, na které
jsme byli přizváni jako účastníci řízení, jsme tlumočili požadavky na opravu hráze v rámci
stavby cyklostezky s odvoláním na zaslaný dopis, který byl projednán a schválen na minulém
ZO. Od představitelů Povodí Moravy se nám dostalo reakce, že jsou povinni opravovat hráze
do stavu, ve kterém byly zkolaudovány, tedy ne na stoletou vodu.
Závěr z jednání byl takový, že o stavu a opravě hráze budeme ještě jednat.
M. Herman se dotázal na termín realizace cyklostezky.
Starosta uvedl, že cyklostezka by se měla realizovat ještě letošní rok.
Ing. A. Pelikánová se dotázala, v jakém stavu je realizace autobusové zastávky v Rajhradě u
Kašny ve směru k naší obci.
Starosta v reakci uvedl, že v současné době je požádáno o vydání stavebního povolení.
Realizace zastávky by se měla uskutečnit ještě v letošním roce.
16. Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 21.45hod. ukončil.
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