Zápis
z 29. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.11. 2017
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 20:00 hod.

Přítomni: Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Omluveni: J. Lipták, Ing. J. Bednář, Mgr. M. Čermáková
Hosté: M. Ustohalová
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 29. 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 29. zasedání
ZO. Navrženi byli: J. Minaříková a O. Burda.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 29. veřejné zasedání ZO Rajhradice paní
J. Minaříkovou a O. Burdy.
Pro: 12 - Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
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. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
3. Návrh střednědobého výhledu obce
4. Obecně závazná vyhláška obce č.1/2017
5. Plán inventarizace
6. Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí, kde je obec Rajhradice členem
7. Dodatek č.17 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání
8. Různé
9. Závěr

Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:
1. Technický bod
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
3. Návrh střednědobého výhledu obce
4. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017
5. Plán inventarizace
6. Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí, kde je obec Rajhradice členem
7. Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Výstavba chodníku a autobusové
zastávky na ulici Hlavní“
8. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rajhradice-opravy komunikací“
9. Dodatek č.14 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání
10. Směna pozemků-zveřejnění záměru směny
11. Různé
12. Závěr
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 12 - Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Návrh rozpočtu obce na rok 2018
Starosta předložil ke schválení Návrh rozpočtu obce na rok 2018. Konstatoval, že návrh
rozpočtu byl zaslán spolu s podklady na dnešní jednání ZO. Návrh rozpočtu projednala rada
obce. Starosta seznámil ZO s jednotlivými položkami rozpočtu.
Starosta otevřel diskuzi.
Ing. M. Komenda – změnilo se něco od zaslané verze?
Účetní M. Ustohalová – ano, změnilo. Byly doplněny členské příspěvky do dobrovolných
svazků, kde je obec členem. Dále byla navýšena daň z přijmu a DPH. Byla také navýšena
rezerva.
Bc. R. Hájek – co znamenají v rozpočtu hazardní hry?
Účetní M. Ustohalová – jedná se o příjem ze státního rozpočtu.
V. Mátl – když dostaneme dotaci na chodník, bude v rezervě o 3mil. víc?
Starosta – ano.
Ing. M. Komenda – 3mil. v rezervě, to jsou peníze z minulých let? A jaký je stav na účtech
obce?
Účetní M. Ustohalová – ne, je to rozdíl příjmů a výdajů v návrhu rozpočtu. Přesný stav na
účtech obce sdělím na příštím zasedání ZO.

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje Návrh rozpočtu obce na rok 2018.
Pro: 12 - Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
3. Návrh střednědobého výhledu obce
Starosta předložil ke schválení Návrh střednědobého výhledu obce, který vychází ze
skutečného plnění rozpočtu v posledních letech.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.4
ZO schvaluje Návrh střednědobého výhledu obce Rajhradice.
Pro: 12 - Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
4. Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2017
Starosta konstatoval, že obecně závaznou vyhlášku, která bude regulovat volný pohyb psů, už
zastupitelstvo obce několikrát projednávalo. Na základě informací s Odboru dozoru a
kontroly veřejné správy MV ČR se uskutečnilo jednání rady, kde byla tato vyhláška opětovně
projednána. Jednání rady se účastnili zástupci mysliveckého spolku a myslivecké stráže. Na
tomto jednání byla dohodnuta finální podoba vyhlášky. Vyhlášku tvoří textová část a grafická
část. V grafické části vyhlášky je vyznačeno, kde je v katastru obce Rajhradice volný pohyb
psů zakázán. Jedná se o celou zastavěnou část obce a část katastrálního území od státní silnice
směrem na Rebešovice až k obci Otmarov. Volný pohyb psů nebude regulován v lokalitách
Hrubá Louka, Habřina a Kadlečák.
Starosta otevřel diskuzi.
Místostarosta – Habřina je jiné katastrální území, nelze regulovat touto vyhláškou.
Ing. M. Komenda – hráz řeky Svratky je na tom stejně.
Starosta – text vyhlášky jsem konzultoval s právníkem na Odboru dozoru a kontroly veřejné
správy MV ČR.
V. Mátl – košíky pro nebezpečná plemena, jak se to bude řešit? Jak se budou plemena
rozeznávat?
Ing. M. Komenda – tyto plemena mají větší stisk a nepustí. Kdo toho psa má, tak bude vědět,
jak se má chovat.

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.5
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2017.
Pro: 12 - Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo přijato.
5. Plán inventarizace
Starosta předložil ke schválení plán inventarizace a navrhl složení inventarizačních komisí:
Hlavní inventarizační komise:
- M. Ustohalová – předseda
- Mgr. M. Čermáková – člen
- Ing. J. Bednář – člen
Dílčí inventarizační komise:
- O. Burda – předseda
- J. Lipták – člen
- J. Knotek - člen
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.6
ZO schvaluje plán inventarizace.
Pro: 12 - Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se:
Usnesení č.6 bylo přijato.
Usnesení č.7
ZO schvaluje inventarizační komise ve složení:
Hlavní inventarizační komise:
- M. Ustohalová – předseda
- Mgr. M. Čermáková – člen
- Ing. J. Bednář – člen
Dílčí inventarizační komise:
- O. Burda – předseda
- J. Lipták – člen
- J. Knotek - člen

Pro: 12 - Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
6. Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí, kde je obec Rajhradice členem
Starosta konstatoval, že závěrečné účty všech dobrovolných svazků, kde je obec Rajhradice
členem, zaslal všem zastupitelům v podkladech.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
ZO bere na vědomí.
7. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Výstavba chodníku a autobusové zastávky
na ulici Hlavní“
Starosta vysvětlil, že tento dodatek se týká posunu termínu ukončení stavby do 30.11.2017.
Starosta otevřel diskuzi.
Ing. M. Komenda – ve smlouvě nebyly penále, které bychom mohli uplatňovat?
Starosta – penále tam bylo, ale hodně věcí se dělalo navíc, napojení svodů do dešťové
kanalizace, rozšiřování vjezdů.
J. Klaška – penále bych nebral v potaz, posunuli nám fakturaci.
Místostarosta – na ostrůvku zastávky byly už tři dopravní nehody. Budeme se snažit co
nejdříve autobusovou zastávku zkolaudovat a předat SÚS JMK. Je možné, že termín budeme
ještě jednou posouvat, a to v souvislosti s tím, že doposud nemáme přidělenou dotaci.
Kolaudovat se může až po přidělení dotace.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.8
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Výstavba chodníku a autobusové
zastávky na ulici Hlavní“ a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 12 - Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
8.Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rajhradice-opravy komunikací“
Starosta zkonstatoval, že došlo k navýšení původní částky 783.332Kč s DPH o další vícepráce
v hodnotě 873.843,81Kč bez DPH. Tyto práce spočívaly ve vybudování trativodu v ulici Za
Školou doplnění obrubníků, oprava v ulici U Sýpky, vybudování části dešťové kanalizace
před MŠ, instalace dešťové vpusti v křižovatce ulic Hlavní a Svratecká apod. Podrobný rozpis
je přílohou smlouvy. Všichni zastupitelé tento rozpis dostali k nahlédnutí.
Starosta uvedl, že spolu s místostarostou všechny položky rozpisu velmi podrobně prošli.

Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.9
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rajhradice-opravy komunikací“ a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 11 - Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková,
L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1 – Ing. M. Komenda
Usnesení č.9 bylo přijato.
9. Dodatek č. 14 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání
Tento dodatek schvaluje ZO každý rok. Jedná se o částku 4.500,-Kč za vedení majetkové a
provozní evidence.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.10
ZO schvaluje Dodatek č. 14 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a
provozní evidence a o jejím předávání a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 12 - Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M.
Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal,
Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.10 bylo přijato.
10. Směna pozemků – zveřejnění záměru směny
Starosta uvedl, že tato směna je vyvolána kácením vzrostlých stromů na hrázi řeky Svratky.
Hráz se má v dohledné době opravovat v úseku od jezu až po opravený úsek u Rebešovic
(pontony). Odbor životního prostředí při ORP Židlochovice musí stanovit náhradní výsadbu.
Povodí Moravy nebylo schopno vyřídit pozemky pro tuto náhradní výsadbu. Naskytla se
možnost směnit dva obecní pozemky p.č. 1933 a 1934/2 v k.ú. Rajhrad o celkové výměře
16135m2 za část pozemku p.č. 1936/1 v k.ú. Rajhrad v majetku Benediktinského opatství
Rajhrad o celkové výměře také 16135m2. S Benediktinským opatstvím Rajhrad je tato směna
již dohodnuta, je zpracován geometrický plán a po dnešním schválení zveřejnění záměru
můžeme připravit směnnou smlouvu.

Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.11
ZO schvaluje záměr směny pozemků p.č. 1933 a 1934/2 v k.ú. Rajhrad.
Pro: 12 - Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška, J. Knotek, Ing. M.
Komenda, Ing. M. Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal,
Ing. J. Zemánek
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.11 bylo přijato.
11. Různé
Starosta požádal přítomné zastupitele o příspěvek do zpravodaje, pozval všechny přítomné na
rozsvícení vánočního stromu, které se koná v neděli 3.12.2017.
V. Mátl – komunikovalo se s majitelem obchodu?
Starosta – ano, je těžké dohodnout schůzku, byl delší dobu v zahraničí.
Ing. J. Zemánek – intenzita svozu DO bude pro příští rok zachována tak jak letos?
Ing. M. Komenda – ano, bude to stejné jako letos.
V. Mátl – měli bychom vysadit nový vánoční strom. Ten stávající ve školce nevypadá dobře.
Ing. M. Kubeš – před půlrokem se řešilo, zda by nemohli obecní pracovníci hlídat děti na
přechodech u MŠ a ZŠ.
Starosta – máme obecního strážníka, který tam občas stává.
Ing. M. Komenda – je otázka v jakém čase, ve škole máme družinu.
Ing. M. Kubeš – u MŠ je betonová oplocení ve špatném stavu. Proč není informace o konání
zastupitelstva hlášena v rozhlasem?
Starosta – na oplocení školky se podívám a pozvánku na ZO budeme hlásit.
Ing. M. Kubeš – výpadek elektrického proudu na ulici Svratecká byl hlášen do 20:00 hodin?
Starosta – ne, jen do 16:00 hodin. Zbytek výpadku měla být, dle sdělení E.ONu, porucha.
Ing. M. Kubeš – na nové zastávce v Loučce svítila jen půlka osvětlení.
Starosta – prověřím to.
Ing. M. Kubeš – v rozpočtu částka na dětské hřiště je myšlena na malém hřišti?
Starosta – ano, v podstatě to bude oprava taneční plochy.
Starosta otevřel diskuzi.

9.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 20:00 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová
Ověřil:

J. Minaříková, v.r.

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

