Zápis
z 35. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.4.2022
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 19:00 hod.

Přítomni: L. Přichystal, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, DiS. L. Absolonová,
Ing. J. Zemánek, Bc. R. Hájek, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, V. Mátl,
Z. Vágner
Omluveni: Ing. F. Marcián, J. Dobrovolný, Ing. M. Komenda, J. Klaška
Hosté: Mgr. B. Prišťová
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 10 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: pan O. Burda a pan V. Mátl.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 35. veřejného zasedání ZO Rajhradice pana
O. Burdy a pana V. Mátla.
Pro: 11 - L. Přichystal, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, DiS. L. Absolonová,
Ing. J. Zemánek, Bc. R. Hájek, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, V. Mátl,
Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
V 18:05 hod.se dostavil Ing. J. Zemánek.
Usnesení č.1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Změny č.1.1 Územního plánu Rajhradice
3. Různé
4. Závěr

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 11 - L. Přichystal, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, DiS. L. Absolonová,
Ing. J. Zemánek, Bc. R. Hájek, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, V. Mátl,
Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Změna č.1.1 Územního plánu Rajhradice
Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem změny:
pozemek p.č. 212/4
Změna využití z plochy BV-plochy bydlení venkovského typu na plochu ZZ-plochy zeleně
soukromé a vyhrazené-zahrady. Jedná se o jižní polovinu pozemku.
Úprava podmínek prostorového uspořádání - minimální velikost stavebního pozemku u
ploch pro bydlení a ploch smíšených obytných.
Aktualizace zastavěného území v souladu s § 58 odst. 3 stavebního zákona.
Vyhotovení úplného znění ÚP po změně č.1.1 v souladu s § 55 odst. 5 stavebního zákona.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
Zastupitelstvo obce Rajhradice projednalo a vydává dle § 6 odst. (5) písm. c) zákona č.
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) změnu č. 1.1 územního plánu
Rajhradice jako opatření obecné povahy č.j. 1/2022
Pro: 11 - L. Přichystal, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková, DiS. L. Absolonová, Ing. J.
Zemánek, Bc. R. Hájek, J. Knotek, Ing. M. Kubeš, O. Burda, V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
3. Různé
Starosta poděkoval všem za účast na akci „Ukliďme Rajhradice“, poděkoval také za organizaci
panu T. Hájkovi.
Starosta obce informoval zastupitele o tom, že se v budově nové školy a tělocvičny uskutečnila
kolaudační prohlídka, kde se zjistilo, že na vchodové dveře do tělocvičny se musí namontovat
madlo pro osoby tělesně postižené. Okamžitě jsme madlo objednali. Dodací lhůty jsou hrozné.
V tomto případě je to jeden měsíc. Madlo by mělo být do Velikonoc namontováno. Pak nám
bude vydán kolaudační souhlas. Dále bylo doplněno před školu a na obslužnou komunikaci
s parkovištěm dopravní značení.
J. Knotek - pozval všechny přítomné na šipkařský turnaj, který se koná v sobotu dne 16.4.2022
V. Mátl - konstatoval, že je dobře, že se škola s tělocvičnou postavila. V současné ekonomické
situaci by výstavba byla možná jen velmi těžko. Dle mého odhadu by náklady vzrostly o
30 mil. Kč.
Bude se něco dělat s plotem kolem školky? Z bezpečnostního hlediska by se měl řešit vstup
přes čipy.

Starosta - zpracuji návrh a předložím k projednání.
V. Mátl - mohli bychom doplnit vybavení zahrady ve školce? O houpačky, prolézačky apod.
Starosta - nevidím v tom problém. Projednám to s paní ředitelkou.
T. Hájek - poděkoval všem účastníkům akce „Ukliďme Rajhradice“, myslivcům a stárkům.
Konstatoval, že největší znečištění způsobují nedopalky cigaret, je přesně vidět v kterém domě
bydlí kuřák.
Bc. R. Hájek - dorazilo nám do schránek, že 9.dubna bude den otevřených dveří staré školy,
bude den otevřených dveří i v budově nové školy?
Starosta - ano, bude.
Bc. R. Hájek - proč bylo vybráno zrovna datum 9.dubna?
Mgr. B. Přišťová- zvolili jsme to tak, abychom měli zaplněný kalendář dle již naplánovaných
akcí.
Bc. R. Hájek- toto datum je tedy určeno z důvodu volného termínu?
Mgr. B. Přišťová- ano.
Bc. R. Hájek - takže po tomto datu se nepůjde už do školy podívat?
Mgr. B. Přišťová - další termín pro návštěvu školy v sobotu už nebude.
Bc. R. Hájek - se dotázal přítomných zastupitelů na názor ohledně pořádání traktoriády.
Starosta- tato akce, dle mého názoru, již přerostla naše možnosti. Původním záměrem bylo
traktoriádu uspořádat pro 20-25 traktorů v areálu obecního úřadu. První tři akce byly ideální,
pak se nám to vymklo. Jestli se tato akce bude pořádat, tak se musí stanovit jasná pravidla a
pořádně zabezpečit organizaci.
Ostatní přítomní zastupitelé s pořádáním traktoriády souhlasili.
V. Mátl - upozornil na problém požívání alkoholických nápojů přímo u traktoristů. To se musí
pohlídat.
Dále zastupitele diskutovali o pravidlech a o organizaci traktoriády. Datum konání traktoriády
byl předběžně stanoven na 17.9.2022.
T.Hájek - na „ukliďme Rajhradice“ mně několik lidí říkalo, že by se mohla na hřiště na ulici
Nová doplnit skluzavka, která před třemi lety zmizela. Také by bylo dobré ostatní věci natřít a
vyměnit písek v pískovišti. Ještě bych chtěl poprosit o instalaci odpadkového koše s držákem
sáčků na psí exkrementy na začátek cyklostezky. Dále bych chtěl požádat o zrestaurování
pomníku padlým ve 2. světové válce vedle kapličky. Nevím, kdo se o pomník stará, ale určitě
by stálo za to uvolnit nějaké peníze na opravu.
Starosta - mám v úmyslu zadat opravu památníku Kopidlanského v Loučce restaurátorovi
kříže u Karásků. Při té příležitosti bych mu zadal i opravu památníku padlých vedle kapličky.
V. Mátl - u památníku Kopidlanského by chtělo něco vymyslet s rohem, který zasahuje do
chodníku. Každý pes se na něho vymočí. Ideálně předělat chodník.
Starosta - je tam problém s inženýrskými sítěmi.
Dis. L. Absolonová- ty boží muka by se nedaly posunout?
Starosta - možná by stálo boží muka rozebrat a vedle je postavit znovu.
T. Hájek - jestli se bude posouvat, tak už hlavně nekácejte ten strom, co tam za tím je. Teď se
pokácelo strašně moc stromů v centru obce, tak by ho bylo škoda. Narážím na borovice u
obchodu a na vrby u Bajtláku.
Starosta- viděl jsi ty borovice jak vypadaly? Viděl jsi ty vrby na bajtláku?
T.Hájek - nevím o tom nic. Jen to, že zmizely. A takhle to vnímá celá dědina. Z mnoha stran
slyším, že obec zase pokácela nějaké stromy a vlastně ty lidi neví proč.
Starosta- co chceš vysvětlovat lidem, když strom viditelně, svým náklonem ohrožuje
zmrzlinový stánek a jeho okolí?
Ing. M. Kubeš- já jako obecní zaměstnanec mám čisté svědomí. Za každý pokácený strom
jsem minimálně 100 dalších vysadil. Kolem obchodu jsme vyryli minimálně 30 náletových
javorů, které jsme vysadili na mokřady.
T. Hájek - když se to ti lidi nedozví, tak jakoby se to nestalo.
Z. Vágner - bude pálení čarodějnic?
Starosta- ano, bude.
Bc. R. Hájek - bude už ten kiosek?

Dis. L. Absolonová - jaký kiosek?
Starosta - objednal jsem mobilní stavební buňku, která bude sloužit jako doplňkový výčepní
kiosek pro akce, které se budou v obci pořádat. Bude na kontejnerovém podvozku.
Dis. L. Absolonová - chystají se letos i ženáčské hody?
Starosta- připravují se všechny troje hody.
Zastupitelé dále diskutovali o plánovaných kulturních akcích.
V. Mátl - jak zabezpečit sběrné nádoby na plastový odpad ve větrných dnech svozů?
Ing. M. Kubeš - spousta lidí dala na dekl nádoby cihlu. Dvakrát nás starosta posílal to uklízet.
Starosta - s tím se asi nic moc dělat nedá.

4.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO v 19:00 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:

V. Mátl, v.r.

O. Burda, v.r.
L. Přichystal, v.r.
starosta obce

