Zápis
z .35 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 19.9. 2018
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 19:30 hod.

Přítomni: Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Omluveni: Mgr. I. Benadová, Bc. Robert Hájek, J. Minaříková
Hosté: M. Ustohalová, K. Bednář, J. Lauterbach, M. Málek
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 35. 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 12 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 35. zasedání
ZO. Navrženi byli: Ing. M. Kubeš a pan J. Knotek.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 35. veřejné zasedání ZO Rajhradice pana Ing.
M. Kubeše a pana J. Knotka.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Smlouva o dílo na opravu komunikace u garáží mezi ulicemi Konopná a
Za Kapličkou
3. Pravomoc Rady obce Rajhradice
4. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Myslivecký spolek
Svratka
5. Různé
6. Závěr

Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:
1. Technický bod
2. Zprávy z rady
3. Smlouva o dílo na opravu komunikace u garáží mezi ulicemi Konopná a Za
Kapličkou
4. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro území
řízení a dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Rajhradice-řešení části
ulice Opatovická“
5. Pravomoc Rady obce Rajhradice
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Myslivecký
spolek Svratka
7. Různé
8. Závěr
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Zpráva z rady
Starosta konstatoval, že rada se sešla 16.7. a 10.9.2018. Projednávala Smlouvu udělení dotace
na Řezbářské sympozium ve výši 150.000,-Kč od hejtmana JMK, smlouvy o smlouvách
budoucích na věcná břemena, Rozpočtové opatření, kterým se do rozpočtu obce začleňovala
dotace ve výši 2.850.000,-Kč na chodník a autobusovou zastávku, navýšení rozpočtu o
10.000,-Kč pro Myslivecký spolek Rajhradice za nákup bažantích slepic a situaci kolem
ubytovny na ulici Spojovací, rozšíření kamerového systému v obci.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla diskuze.
ZO bere na vědomí zprávy z rady.
3. Smlouva o dílo na opravu komunikace u garáží mezi ulicemi Konopná a Za
Kapličkou
Starosta konstatoval, že návrh smlouvy o dílo byl všem zastupitelům zaslán spolu
s pozvánkou. Opravu povrchu u garáží ZO již několikrát projednávalo. Bylo dohodnuto, že
v úseku mezi ulicí Konopnou a ulicí Za Kapličkou před garážemi bude položen asfaltový
koberec. Cena prací byla vyčíslena na částku 472.515,99 Kč s DPH. Starosta navrhl, aby ZO
smlouvu schválilo.

Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou M-SILNICE, a.s., Husova 1697, Pardubice, na opravu
komunikace u garáží mezi ulicemi Konopná a Za Kapličkou a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
4. Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní řízení a
dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Rajhradice-řešení části ulice
Opatovická“
Starosta konstatoval, že na minulém ZO bylo projednáno zadání vyhotovení studie na
stavební řešení části ulice Opatovické od č.p. 6 až po křižovatku s ulicí Spojovací se závěrem,
že by bylo vhodnější zadat rovnou vyhotovení dokumentace pro územní řízení a stavební
povolení i za cenu vyšších nákladů než byla, původně zamýšlená, studie. Starosta předkládá
ke schválení smlouvu na vyhotovení dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na
stavbu „Rajhradice – řešení části ulice Opatovická“ za cenu 225.471,-Kč.
Starosta otevřel diskuzi.
Ing. M. Komenda – co se tam bude řešit?
Starosta – bezpečnost chodců, odvodnění.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.4
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územní
řízení a dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Rajhradice-řešení části ulice
Opatovická“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení č.4 bylo přijato.

5. Pravomoc Rady obce Rajhradice
Na základě nedávno provedeného auditu obce nám bylo doporučeno, aby zastupitelstvo
delegovalo schvalování rozpočtových opatření na radu obce v plném rozsahu.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla diskuze.

Usnesení č.5
ZO schvaluje pravomoc Rady obce Rajhradice schvalovat rozpočtová opatření v plném
rozsahu.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se:0
Usnesení č.5 bylo přijato.
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Myslivecký spolek
Svratka
Starosta uvedl, že byl požádán hospodářem Mysliveckého spolku Rajhradice o úhradu nákupu
100ks bažantích slepic za částku 10.000,-Kč pro vypuštění do honitby.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Usnesení č.6
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro Myslivecký
spolek Svratka ve výši 10.000,-Kč a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro:

12 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Mgr. M. Čermáková, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek

Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
7. Různé
J. Lipták – nelze odstranit nefunkční komíny na budově školy a zídka u školního dvora?
Jsou v havarijním stavu.
Starosta – ano, podívám se na to.
Ing. J. Bednář – došlo k navýšení úplaty školní družiny o 25% místo 2.000,-Kč se platí
2.500,-Kč, proč?
Starosta – nedokážu Ti odpovědět, budu Tě informovat.
V. Mátl – co situace s feťáky? Řešilo se něco?
Starosta – kontaktoval jsem Policii ČR, byla tady hlídka.
Místostarosta – na radě jsme řešili rozšíření kamerového systému v obci.
V. Mátl – v uličce, za hasičkou v Loučce jsou také.
Ing. M. Kubeš – co se bude dělat se záborem chodníku před bývalou hospodou U Supa? Je
tam velmi omezen pohyb chodců a na stavbě se nic neděje.
J. Klaška – udělal si z obecního chodníku skladiště stavebního materiálu.
Ing. M. Komenda – asi nemá ještě vydané stavební povolení.
Starosta – zajistím obnovení chodníku.
Ing. J. Zemánek – v ulici U Sýpky někdo opravuje barák a zasahuje do veřejného
prostranství bez ohledu na průběh inženýrských sítí.
Starosta – podívám se na to.
V. Mátl – při traktoriádě jsem si všiml špatného technického stavu sjezdu z ulice Opatovická
směrem na ulici Spojovací u domu pana Zavadila. Chtělo by to opravit.

Ing. J. Zemánek – navrhuji, abychom všechny zábory veřejného prostranství zpoplatnili.
M. Málek
- na ulici Spojovací a ulici Nové jsou na komunikaci příčné praskliny, které by se měly zalít.
- firma, co staví domy na konci ulice Nové poškodila povrch komunikace v ulici Opatovická a
Nové. Měla by to opravit.
- kamenné vsaky kolem komunikace před mým domem jsou ucpané a na silnici se vytvářejí
kaluže, které tečou do šachty kanalizace. Nehodlám platit likvidaci dešťovky.
- převádění dětí u školy a u školky městským policistou jednou týdně je nedostatečné.
Navrhoval jsem, aby se proškolili zaměstnanci obce a převádění dětí prováděli každý den.
- na dětském hřišti na Nové je od jara polámaná houpačka a lavička.
- má obec přehled o počtu cizinců, kteří se zdržují v Rajhradicích, ti, co tady jsou platí stočné
a vodné?
Místostarosta – vysvětlil způsob placení vodného a stočného.
Starosta – placení vodného a stočného je věcí Vodárenské akciové společnosti, a.s., která
obecní vodovod a kanalizaci provozuje.
V. Mátl – velké množství dešťovky je u rodinných domů zaústěno do kanalizačních šachet, je
to velký problém. V podstatě je to neřešitelné.
Starosta – nedávno bylo zaplaveno několik šachet a údržba měla velký problém s jejich
nalezením. Pan Nevídal mně přislíbil, že svedenou dešťovku do kanalizace budou řešit.
Místostarosta – technicky to dělají tak, že pustí do šachty kouř a tam, kde kouř vyjde, je
jasné, že je dešťovka z nemovitosti napojena do šachty kanalizace.
M. Málek – podávám ústní stížnost na chování starosty obce, který mě v pátek vyhodil
z areálu obecního úřadu, jako prašivého psa, i přesto, že jsem byl přizván panem Martinem
Kouřilem a panem Zdeňkem Pelikánem, kteří mají pronajatý v areálu skladové prostory,
abych jim pomohl. Nejsem žádný dlužník, daně platím. Takové chování si starosta nemůže
k běžnému občanovi dovolit.
Starosta – říkáš lži!! Ani Martin Kouřil ani Zdeněk Pelikán mě neseznámili s tím, že
potřebují tvoji pomoc. Suverénně jsi nakráčel do areál a moji osobu jsi ignoroval. Slušně
jsem Tě vyzval, abys opustil areál obecního úřadu. Do areálu jsi vstoupil mimo úřední hodiny
a pronajaté skladové prostory také v areálu nemáš. Ihned jsi mě začal velmi sprostě urážet.
Zastupitelstvo obce Rajhradice bere stížnost pana Michala Málka na chování starosty
obce Rajhradice pana Luboše Přichystala na vědomí.
V. Mátl – jaký je účel uzavřených nájmů částí areálu? Jsou to jen sklady? Kanceláře tu
nejsou?
Starosta – nájmy jsou uzavřeny jen pro skladové účely a drobné dílny. Žádné kanceláře tu
nejsou.
J. Lipták – jací nájemníci v areálu jsou?
Starosta – J. Najšl, M. Kouřil, K. Baka a parkuje J. Kouřil.
J. Lipták – Málek mně o tom konfliktu říkal.
Starosta – ale on tady nemá co dělat.
J. Lipták – u nás nefunguje rozhlas.
J. Lauterbach – poděkoval všem organizátorům traktoriády a konstatoval, že to byla velmi
vydařená akce.
Starosta – děkuji všem zastupitelům za spolupráci v tomto volebním období. Velmi si vážím
vašeho přístupu k řešeným věcem a problémům. Vždy jsme byli schopni najít společné řešení,
které vycházelo ze zdravého selského rozumu. Doufám, že se s většinou z vás potkám při
práci v zastupitelstvu obce v dalším volebním obdobím. Ještě jednou vám děkuji.

8.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 19.30 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:

Ing. M. Kubeš, v.r.

L. Přichystal, v.r.
starosta obce

J. Knotek, v.r.

