Zápis
z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 11. 1. 2012
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 20.15 hod.

Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M. Komenda,
J. Lipták, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Omluveni: Ing. E. Klašková, P. Nevídal, V. Praţák
Hosté: V. Ševčík
1.
Starosta obce zahájil 16. zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice v 18.00 hodin a
přivítal všechny přítomné. Konstatoval, ţe 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, ţe je přítomno
12
členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy
usnášení schopné.
Zapisovatelem byl jmenován Luboš Přichystal a Z. Divišová.
Dále starosta obce seznámil zastupitele, ţe je pořizován zvukový záznam jednání, který slouţí
pro potřebu pořízení zápisu tohoto jednání.
Starosta se dotázal všech přítomných, zda si někdo pořizuje zvukový záznam z jednání.
Pan M. Herman a pan Ing. J. Koláček prohlásili, ţe si pořizují záznam jednání ZO pro
soukromé účely.
Starosta uvedl, ţe zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyloţen k nahlédnutí
v kanceláři starosty. M. Herman zpochybnil řádné ověření zápisu z předchozího zasedání
dotazem, proč je jeho jméno uvedeno při hlasování v usnesení č. 2, kdyţ se minulého
zasedání ZO neúčastnil?
Starosta poděkoval za upozornění a omluvil se za toto nedopatření, které obratem bude
napraveno.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 16. zasedání
ZO. Navrţeni byli Ing. J. Vaníček a pan V. Černý.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 16. zasedání ZO Rajhradice pana Ing. Jiřího
Vaníčka a pana Vladimíra Černého.
Pro:
11 - Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. M. Komenda, J. Lipták,
Ing. F. Marcián, Z. Mittner, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdrţel se: 1 – Ing. J. Koláček
Starosta obce přednesl doplněný návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Pořizování zvukového záznamu z jednání zastupitelstva pro soukromé účely
3. Zprávy z rady
4. Celková kalkulace nákladů na stavbu „Rekonstrukce ulice Za Kapličkou“,
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
5. Vyuţití sluţeb Městské policie Ţidlochovice
6. Rozpočtové opatření č. 13/2011

7. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence
8. Smlouva o bezúplatném převodu majetku – Region Cezava
9. Smlouva o bezúplatném převodu majetku – Region Ţidlochovice
10. Rozšíření DS vodičem AES v lokalitě Habřina
11. Různé
12. Závěr
Ing. Bednář se dotázal , proč se bude znovu projednávat bod č.2, kdyţ uţ se o tom jednalo
několikrát a kaţdý si udělal uţ svůj názor.
Starosta odpověděl, ţe projednání bodu č. 2 dnes určitě svůj smysl má, protoţe bude
navrhovat zásadní kroky k tomuto tématu.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro:
9 - V. Černý, J. Hudlík, Ing. M. Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, Z. Mittner,
L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
2 – M. Herman, Ing. J. Koláček
Zdrţel se: 1 – Ing. J. Bednář
2. Pořizování zvukového záznamu z jednání ZO pro soukromé účely
Starosta obce informoval jiţ mailem všechny zastupitele, ţe pan Koláček podal podnět
k provedení dozorových opatření vůči rozhodnutí ZO nedovolujícím pořizování zvukového
záznamu ze zasedání ZO jeho členům. Starosta poţádal mailem pana Koláčka, aby text toho
podnětu zaslal všem zastupitelům, pan Koláček tak neučinil. Z textu dopisu, kterým si odbor
dozoru Ministerstva vnitra vyţádal podklady tak vyplývá, ţe pan Koláček napadá Usnesení č.
4 z jednání ZO dne 14.9.2011.
Dále starosta ZO sdělil, ţe je pro něho nepochopitelné, ţe p. Koláček nadřazuje význam
nevhodně zvoleného slova v usnesení nad vůlí většiny zastupitelů.
Diskuse:
Ing. M. Komenda – opět vyjádřil svůj názor k nahrávání jednání ZO pro soukromé účely.
Poţádal všechny zastupitele, aby si uvědomili jednu zásadní věc, a to asi to, ţe v tuto
chvíli nejde o to, jestli je něco zákonné nebo nezákonné, ale o to, ţe proti soukromému
nahrávání hlasovala většina zastupitelů a tím vyslovila svoje přání nebo ţádost, aby se
soukromé nahrávání nedělalo. Vyzývá ostatní zastupitele, aby tyto dva pány ignorovali, kdyţ
oni sami se chovají vůči ostatním mírně řečeno neslušně.
Dále diskutoval Ing. J. Vaníček, který plně podpořil slova Ing. Komendy a ocenil jednání
většiny zastupitelů, kteří se postupně od chování pana Hermana a Koláčka přímo či nepřímo
distancují.
Ing. Koláček- zdůvodnil podání svého podnětu na základě toho, ţe spolupráce není podle
zákona a ţe není moţno někoho utlačovat na základě ne zcela jednoznačných stanovisek. Je to
obecný problém, který si myslí, ţe by neměl nastat a tím ţe nastal, tak asi něco není
v pořádku. Ţe to vnímá víc neţ ostatní, nechá na zváţení ostatních zastupitelů.
Starosta obce navrhl zrušit Usnesení č. 4 ze dne 14.9.2011, které zní:
ZO nepovoluje pořizováním zvukového a video záznamu z jednání zastupitelstva pro
soukromé účely a přijmout usnesení nové s textem:
ZO nesouhlasí z důvodu neexistence hovorového zařízení s pořizováním soukromých
zvukových a vizuálních záznamů z jednání zastupitelstva. ZO vyzývá k respektování
nesouhlasu jednotlivých zastupitelů a zákonných norem pro ochranu osobnosti. Na jednání

zastupitelstva je povoleno pořizování zvukových záznamů předsedajícím, a to v souladu s
jednacím řádem ZO, které slouţí k pořizování zápisů z jednání ZO.
M. Herman tyto kroky starosty zpochybnil z důvodu toho, ţe kdyţ pan M. Herman obhajoval
nahrávání ZO pro soukromé účely, tak se ZO odvolávalo na přijaté usnesení, které je dnes
navrţeno na zrušení.
Starosta v reakci uvedl, ţe v návaznosti na toto usnesení nebylo přijato ţádné další usnesení.
Ostatní debata na téma pořizování zvukového záznamu ze ZO pro soukromé účely byla
vedena jen formou diskuse a nevyústila v ţádné schválené usnesení
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 3
ZO ruší Usnesení č. 4 z jednání ZO konaného dne 14.9.2011, které mělo toto znění:
ZO nepovoluje pořizováním zvukového a video záznamu z jednání zastupitelstva pro
soukromé účely.
Pro:
10 - Ing. Bednář, V. Černý, J. Hudlík, Ing. M. Komenda, J. Lipták, Ing. F.
Marcián, Z. Mittner, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdrţel se: 2 – M. Herman, Ing. J. Koláček
Usnesení č. 4
ZO nesouhlasí z důvodu neexistence hovorového zařízení s pořizováním soukromých
zvukových a vizuálních záznamů z jednání zastupitelstva. ZO vyzývá k respektování
nesouhlasu jednotlivých zastupitelů a zákonných norem pro ochranu osobnosti. Na jednání
zastupitelstva je povoleno pořizování zvukových záznamů předsedajícím, a to v souladu s
jednacím řádem ZO, které slouţí k pořizování zápisů z jednání ZO.
Pro:
9 - Ing. Bednář, V. Černý, J. Hudlík, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, Z.
Mittner, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
2 – M. Herman, Ing. J. Koláček
Zdrţel se: 1 – J. Lipták
3. Zprávy z rady
Zprávy z rady obce přednesl starosta obce. Většina bodů z jednání rady je na programu
dnešního ZO.
ZO bere na vědomí zprávy z rady.
4. Celková kalkulace nákladů na stavbu „Rekonstrukce ulice Za Kapličkou“
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Celkovou kalkulaci i Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dostali všichni zastupitelé
k prostudování mailem. Starosta celkovou kalkulaci přečetl.
Cena stavebních prací ze Smlouvy o dílo – 5.337.646,- Kč bez DPH, 6.405.175,-Kč s
DPH
Po započtení méně prací a více prací jsme dospěli k celkové částce 5.960.832,-Kč bez DPH
coţ je 7.152.998,- Kč s DPH. Cena díla je tedy navýšena o 747.822,-Kč s DPH.
V roce 2011 uhrazeno 60% 3.843.105,- Kč s DPH dle Smlouvy o dílo schválené ZO dne
15.6.2011.
V roce 2012, do konce prosince, zbývá uhradit částku 3.309.893,-Kč s DPH.
Ing. Marcián vysvětlil navýšení ceny, které bylo vyvoláno hlavně sanací neúnosné pláně,
výstavbou chodníku k „Bajtláku“ a u Kaple sv. Školastiky.
Dále diskutovali Ing. Bednář, Ing. Koláček a Ing. Vaníček poděkoval Ing. Marciánovi za
provedenou práci v pozici technického dozoru investora.

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce ulice Za Kapličkou“.
Pro: 12 - Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M. Komenda, J.
Lipták, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdrţel se: 0
5. Využití služeb Městské policie Židlochovice
Starosta obce informoval zastupitele, ţe byl osloven starostou města Ţidlochovice s dotazem,
zda by naše obec nechtěla vyuţít sluţby jejich městské policie. Jako další byl osloven
Otmarov a Nesvačilka. Ostatní obce uvedené v souboru Náklady na městskou policii
(MP_2012-náklady) jiţ sluţeb městské policie vyuţívají.
Městská policie při zabezpečování místních záleţitostí veřejného pořádku zejména:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíţí na dodrţování pravidel občanského souţití a obecně závazných vyhlášek obce,
c) přispívá k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů
a činí opatření k nápravě.
Mezi základní oprávnění stráţníka patří:
a) poţadovat prokázání totoţnosti
b) poţadovat vysvětlení a potřebné doklady
c) předvést osobu na Policii České republiky
d) zakázat vstup na určená místa
e) v zákonných případech pouţít donucovací prostředky a zbraň
f) zastavovat vozidla
g) pořizovat zvukové a obrazové záznamy
h) projednat některé přestupky v blokovém řízení
O této nabídce jednala rada obce a nesouhlasí s touto nabídkou.
Důvodem nesouhlasu rady je to, ţe stráţníci MP Ţidlochovice, kteří by měli na starosti naši
obce neslouţí noční sluţby a dojezdová vzdálenost.
K tomuto témata diskutovali Ing. Koláček, Ing. Marcián, M. Herman, starosta obce.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 6
ZO neschvaluje vyuţití sluţeb Městské policie Ţidlochovice
Pro: 12 - Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M. Komenda, J.
Lipták, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdrţel se: 0
6. RO č. 13/2011
V příjmové části se navyšuje pol. 1111-DPFO o 159tis. Kč, pol. 1122-DPPO o 89tis. Kč, pol.
1113-DPFO o 22tis. Kč, sniţuje se pol. 1121-DPPO o 90tis. Kč, pol. 1211-DPH o 55tis. Kč,
sniţuje pol. 4216-přijaté dotace o 89tis. Kč, navyšuje se § 3421-volný čas dětí o 1tis. Kč, §

3725-nakládání s odpady o 15tis. Kč, § 6171-příjmy z poskytování sluţeb o 27tis. Kč, § 6402vratka minulých let o 4tis. Kč.
Ve výdajové části rozpočtu se sniţuje § 2212-silnice o 151tis. Kč, navyšuje se § 2321-ČOV o
3tis. Kč, sniţuje se § 3314-knihovna o 3,5tis. Kč, navyšuje se § 3419-TJ o 7tis. Kč, § 3539zdravotnická zařízení o 5tis. Kč, § 3722-SDO o 40tis. Kč, § 3745-veř.zeleň o 39tis. Kč, §
6171-správa o 147,5tis. Kč, sniţuje se § 6224-neinv.transfery o 5tis. Kč a navyšuje § 6310fin.operace o 1tis. Kč.
Celkově se rozpočet obce navyšuje v příjmové i výdajové části o 83tis. Kč.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2011.
Pro:
11 - Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. M. Komenda, J. Lipták,
Ing. F. Marcián, Z. Mittner, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdrţel se: 1 – Ing. J. Koláček
7. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence.
Dodatek ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní evidence
s VAS,a.s. Brno se schvaluje kaţdý rok. Cena za vedení majetkové a provozní evidence a
předání vybraných údajů věcně a místně příslušnému vodoprávnímu úřadu je ve výši 1.500,Kč bez DPH.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence
Pro: 12 - Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M. Komenda, J.
Lipták, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdrţel se: 0
8. Smlouva o bezúplatném převodu majetku – Region Cezava
DSO Region Cezava obdrţel v roce 2011 v rámci programu rozvoje venkova JMK
neinvestiční dotaci na realizaci akce „Podpora cestovního ruchu v Regionu Cezava“. V rámci
této dotace byly v naší obci vysazeny stromy v celkové hodnotě 30.915,- Kč a touto smlouvou
se převádí Obci Rajhradice bezúplatně.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje Smlouva o bezúplatném převodu majetku z DSO Region Cezava ke dni
31.12.2011 Obci Rajhradice ve výši 30.915,- Kč.
Pro: 12 - Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M. Komenda, J.
Lipták, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdrţel se: 0

9. Smlouva o bezúplatném převodu majetku – Region Židlochovice
Region Ţidlochovicko obdrţel v roce 2011 v rámci programu rozvoje venkova JMK dotaci na
realizaci akce „Region Ţidlochovicko – vybavení veřejných prostranství mobiliářem“, v rámci
níţ pořídil mobiliář a umístil jej v jednotlivých členských obcí svazku. Pro naši obec se jedná
o 5ks košů na odpadky se záklopkou, zásobníkem na sáčky a stojnou tyčí a 20 ks kovové
spony /kotvící materiál/. Tento mobiliář bude na území obce umístěn v jarních měsících.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 10
ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku Regionu Ţidlochovicko, dobrovolný
svazek obcí Obci Rajhradice ve výši 15.187,- Kč ke dni 31.12.2011.
Pro: 12 - Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M. Komenda, J.
Lipták, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdrţel se: 0
10. Rozšíření DS vodičem AES v lokalitě Habřina
Starosta navrhl, aby ZO přehodnotilo své rozhodnutí vyjádřené usnesením č.13 ze dne
31.10.2011, které mění nadzemní vedení na podzemní. Starosta sdělit dva důvody, které
podporují spíše nadzemní vedení.
-veřejné osvětlení, náklady na veřejné osvětlení v lokalitě Habřina při podzemním vedení by
byly cca 270 tis., částku jsem si ověřil u projektanta. Při nadzemním vedení při vyuţití bet.
sloupů by cena byla o 50% menší.
-v prostoru obecní příkopy není dostatek místa, aby se tam mohla poloţit elektřina, voda,
kanalizace a plyn. S tímto souvisí výkupy pozemků na rozšíření obecního prostranství hlavně
náklady na geometrické plány a vklady do katastru nemovitostí.
Kdyby tato lokalita byla více začleněna v intravilánu obce podzemní vedení by bylo
vhodnější, ale v této lokalitě ţádná jiná výstavba realizována nebude, kromě výstavby
v zahradách na jih od nové komunikace. Severně je katastrální území města Rajhradu.
K bodu diskutovali Ing. Komenda, Ing. Marcián, Ing. Koláček, starosta obce
Vzhledem k většinovému nesouhlasu vyplývajícího z diskuze starosta svůj návrh na
přehodnocení usnesení ZO č.13 ze dne 31.10.2011 vzal zpět.
11. Různé
Ing. Bednář – poloţil dotaz, zda asfaltová komunikace na „Habřině“ je součástí cyklostezky
Starosta v reakci odpověděl, ţe ano. Je to účelová komunikace, po které vede cyklostezka.
M. Herman – dotaz na další návaznost cyklostezky, zpochybnění kvality cyklostezky
Starosta vysvětlil návaznost cyklostezky směrem na Rebešovice a nerealizaci dalších
zpevněných úseků odůvodnil existencí církevních pozemků. Pro další budování cyklostezek je
nutné vyřešit církevní restituce. Cyklostezky (účelové komunikace) na k.ú. Rajhradice byly
provedeny dle schválené projektové dokumentace.
Ing. Koláček – se dotázal, z čeho bude ulice Za Kapličkou doplacena.
Starosta konstatoval, ţe ve schváleném rozpočtu na rok 2012 je částka 3,5milionu Kč právě
na dofincování ulice Za Kapličkou.

J. Hudlík - dotaz na jednání ohledně dopravy
Starosta odpověděl, ţe jednání s fi KORDIS proběhne 18. ledna 2012 za účasti starosty
Opatovic a Blučiny.
J. Lipták – dotaz na kníţku o Rajhradicích
Starosta v reakci uvedl, ţe dostal nabídku od Mgr. Durce z archivu národního písemnictví na
zhotovení knihy, která bude mít jinou koncepci neţ kniha plánovaná. Pořízené fotografie pro
původní záměr vyuţijeme na výrobu stolního kalendáře na rok 2013.
J. Lipták- upozornil, ţe ochrana stromků proti okusu na mokřadu Blatiny je potřeba vyměnit
Starosta přislíbil, ţe obecní pracovník zajistí nápravu.
J. Lipták – kdy budou předány kanalizační šachty a jak pokračuje prodlouţení vodovodu na
ulici Za Školou
Starosta uvedl, ţe smlouva je jiţ připravená a je to otázka několika dnů
Ing. Marcián podal vysvětlení, ţe chybí statický posudek ohledně betonového plotu paní Olgy
Šimperové, který si vyţádala. Po dodání statického posudku stavbě nic nebrání.
Z. Mittner upozornil, ţe u samoobsluhy je pořád hromada klestí, které je potřeba odstranit.
Starosta zajistí odklizení obecním pracovníkem.
Ing. Bednář se dotázal, zda na počet obecních pracovníků a zda jsou nějaké informace z úřadu
Práce. Dále upozornil na neodtékající povrchovou vodu na parkovišti u MŠ, která vytváří
velkou kaluţ.
Starosta odpověděl, ţe v současné době je jeden obecní pracovník a z úřadu práce zatím
nejsou nové informace k získání dotací na dalšího pracovníka. Ohledně parkoviště u MŠ
starosta přislíbil nápravu.
Z. Mittner – upozornil na nebezpečný sjezd z ulice Opatovická směrem na ulici Krátkou.
Řešení vidí v umístění svodidla.
Starosta zašle písemně poţadavek na Správu a údrţbu silnic, protoţe umístění svodidel je
v jejich kompetenci.
Ing. Koláček – sdělil, ţe zatím nenašel nabídku dotace, kterou bychom mohli poţádat na
opravu kapličky. Upozornil na dotaci na řešení kriminality mládeţe. Přislíbil zjistit bliţší
informace.
Ing. Komenda – navrhuje pro starostu obce schválit odměnu za jeho práci a odměnu navrhuje
ve výši 20tis. Kč.
Starosta dal o tomto návrhu hlasovat.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje panu Luboši Přichystalovi dar ve výši 20tis. Kč za mimořádnou činnost při
zajišťování investičních akcí v roce 2011.
Pro:
9 - Ing. Bednář, V. Černý, J. Hudlík, Ing. M. Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián,
Z. Mittner, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdrţel se: 3 – M. Herman, Ing. J. Koláček, L. Přichystal
12. Závěr
Po vyčerpání programu starosta obce schůzi ve 20.15 hod. ukončil.
Zapsal:L. Přichystal
Z. Divišová
Ověřil: Ing. Jiří Vaníček,v.r.
Vladimír Černý,v.r.

