konaného dne 19. 4. 2006 v zasedací místnosti obecního úřadu
Přítomni: B. Beránková, J. Dobrovolný, M. Herman, Ing. Klašková, Ing. Kubeš, P. Nevídal, L. Přichystal, V.
Sládková, A. Tycová
Omluveni: H. Šabatová, M. Peloušek, V. Papež, J. Homolová
Neomluveni: D. Karásek, V. Černý
1. Technický bod
Starostka obce zahájila 31. zasedání zastupitelstva obce Rajhradice v 18.00 hodin a přivítala
všechny přítomné.
Starostka obce konstatovala, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na Úřední desce
Obecního úřadu Rajhradice a to po dobu sedmi dní přede dnem konání dnešního zasedání a dále
konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Zapisovatelem byl jmenován pan Ing. M. Kubeš.
Starostka uvedla, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v
zasedací místnosti.
Starostka vyzvala zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 31. zasedání ZO.
Navržení byli V. Sládková a J. Dobrovolný, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 31. zasedání ZO Rajhradice paní V.
Sládkovou a pana J. Dobrovolného.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Starostka obce přednesla návrh programu zasedání, který byl doplněn o bod č. 11,12 a
13 a poté byl členy zastupitelstva doplněný program schválen.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Rajhradice
schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod
2. Zprávy ze zasedání rady obce
3. Zpráva kontrolního výboru
4. Směna pozemků mezi Obcí Rajhradice a manžely Frömmelovými
5. Věcné břemeno na uložené potrubí kanalizace s Povodí Moravy
6. Kupní smlouva VOV Brno na odkup části obecních pozemků
7. M-Silnice – žádost o souhlas na uložení vodovod. potrubí do obecního pozemku
8. FESTUCA,v.o.s. – Dodatek č. 3 ke Smlouvě na zimní údržbu
9. Žádost Mysliv. sdružení Rajhradice o pronájem obecního pozemku p.č. 552/2
10. ZD Rajhradice – smlouva o nájmu pozemků
11. Návrh výsadby stromořadí podél cesty "Liškama"
12. Smlouva o dočasném užívání pozemku PK 426 v k.ú. Rajhrad Obcí Rajhradice
13. Smlouva o dočasném užívání pozemku PK 426 v k.ú. Rajhrad mezi Obcí Rajhradice a MS
Svratka Rajhradice
14. Žádost o vyjádření k žádosti o změnu udělené licence pro dopravce Tourbus,a.s. Brno
15. Měsíční odměny členů zastupitelstva obce Rajhradice
16. Rozpočtové opatření č. 1
17. Různé
18. Závěr
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. Zprávy ze zasedání rady obce
Starostka obce přednesla zprávy ze zasedání rady obce konané dne 6.3.2006, která:

rozhodla o složení konkurzní komise na obsazení funkce ředitele/ky nového právního subjektu MŠ
Rajhradice a pověřila starostku obce požádat Krajský úřad JMK, odbor školství o navržení 1 člena a
Českou školní inspekci o navržení 1 člena konkurzní komise, dále požádat ředitelku MŠ Blučina o
souhlas se jmenováním za člena konkurzní komise a ředitelku ZŠ a MŠ Rajhradice vyzvat, aby
zorganizovala volbu z řad pedagogických pracovníků školy do konkurzní komise. Za člena konkurzní
komise za Obec Rajhradice rada obce zvolila pana L. Přichystala a Ing. M. Kubeše.
se seznámila s doplňujícími informacemi k nabídce pana Václavíka ? odznaky obce
pověřila pana L. Přichystala vyhotovením geometrického plánu pro směnu pozemků části parcely č.
401/1 ve vlastnictví obce a části parcely č. 401/2 ve vlastnictví manž. Frömmelových pro zbudování
obecní cesty (proluka z ulice Za Kapličkou na ulici Konopná)
zprávy ze zasedání rady obce konané dne 20.3.2006, která:
vypsala konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ky Mateřské školy Rajhradice a schválila text
inzerátu. První jednání konkurzní komise stanovila na 20.4.2006 ve 13 hodin na Obecním úřadě v
Rajhradicích.
rozhodla objednat u ﬁrmy Kovovýroba ? Lisování, Martin Berka Turnov výrobu odznaků se znakem
obce v počtu 500 kusů.
na žádost o úpravu obecní cesty za zahrádkami domů č.p. 73 ? 70 rozhodla, že v současné době
není jiná možnost než sdělit žadatelům, že do 30.4. letošního roku dodavatelská ﬁrma musí odstranit
všechny nedodělky a dát do původního stavu všechny komunikace po stavbě kanalizace.
v rámci revitalizace krajiny rada obce pověřila starostku obce zjistit možnosti získání dotačních titulů
na výsadbu stromků u cesty do Opatovic (Liškama)
zprávy ze zasedání rady obce dne 3.4.2006, která:
projednala žádost manželů Vojkovských a Šimperových na opravu povrchu ulice Za Školou. Povrch
ulice Za Školou bude opraven v rámci dokončovacích prací po kanalizaci v obci v měsících duben,
květen 2006.
povolila vykácení jednoho stromu na pozemku p.č. 746 v k.ú. Rajhradice.
pověřila p. L. Přichystala vyhotovením Měřičského náčrtu na vytýčení hranice parcely č. 286/27 pro
prodej p. R. Černému.
projednala návrh programu ZO Rajhradice, které se bude konat 19.4.2006
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Rajhradice
bere na vědomí zprávy ze zasedání rady obce
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0
Po skončení hlasování k bodu č. 2 se dostavil p. P. Nevídal
3. Zprávu kontrolního výboru přednesla p. V. Sládková, viz. příloha
ZO bere zprávu na vědomí.
Z diskuse k tomuto bodu vyplynulo:
protože znovu předložené údaje dodané Městem Rajhrad k příspěvku na ZŠ Rajhrad jsou opět
neprůkazné a nejasné, žádá ZO obce Rajhradice, aby v roce 2006 byly náklady na jednotlivé budovy
škol vedeny odděleně a prokazatelně a trvá na Dodatku č. 1 pro kalkulaci nákladů za rok 2006.
Zároveň ZO schvaluje zálohu na ? příspěvek na provoz ZŠ Rajhrad ve výši 201,7tis. Kč v tomto roce.
Usnesení č. 4
ZO bere na vědomí zprávu kontrolního výboru a trvá na Dodatku č. 1 pro kalkulaci
nákladů za rok 2006.
ZO Rajhradice schvaluje zálohu ? příspěvek na provoz ZŠ Rajhrad ve výši 201,7tis. Kč v tomto roce.
Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 1
4. Směna pozemků mezi Obcí Rajhradice a manžely Frömmelovými.

Uvedenou směnou získá obec pozemek na propojení z ulice Za Kapličkou na ulici Konopnou.
Geometrickým plánem se z obecního pozemku p.č. 401/1 odděluje parcela č. 401/7 o výměře 24m2
a z pozemku manželů Frömmelových p.č. 401/2 se odděluje parcela č. 401/6 o výměře 24m2.
Vzájemnou směnou si obě strany směňují pozemky o stejné výměře 24m2. Obec Rajhradice získává
do svého vlastnictví pozemek p.č. 401/6 a manželé Frömmelovi získávají do svého vlastnictví
pozemek p.č. 401/7.
Záměr uvedené směny byl podle zákona zveřejněn na Úřední desce Obecního úřadu Rajhradice v
době od 4.4.2006 do 19.4.2006.
Usnesení č. 5
ZO Rajhradice schválilo směnu obecního pozemku p.č. 401/7 za pozemek p.č. 401/6 o stejné
výměře 24m2 a pověřilo starostku obce podpisem Směnné smlouvy.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. Smlouva o zřízení věcného břemene na uložené potrubí podtlakové obecní kanalizace pod
korytem řeky Svratky do pozemku p.č. 1914/1 v k.ú. Rajhrad. Pozemek je zapsán na LV 1419 u
Katastrálního úřadu Brno-venkov pro Povodí Moravy, s.p. Brno.
Smluvní strany se dohodly již ve Smlouvě o budoucím zřízení věcného břemene na podmínkách,
včetně jednorázové úplaty za omezení vlastnického práva ve výši 10.000,- Kč. Geometrickým
plánem č. 232/2006-734 ze dne 24.3.2006 byla vyznačena část pozemku p.č. 1914/1, ke které se
vztahuje zřízení práva odpovídající věcnému břemeni.
Usnesení č. 6
ZO Rajhradice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s Povodím Moravy, s.p. Brno s
jednorázovou úplatou 10.000,- Kč a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel 0
6. M-Silnice,a.s. Pardubice žádají Obec Rajhradice o souhlas na uložení vodovodního potrubí
k areálu obalovny Rajhradice po obecním pozemku p.č. 761 v k.ú. Rajhradice. Jedná se o pozemek
podél příjezdové cesty od silnice na Otmarov k obalovně.
Po diskusi ZO přijalo usnesení.
Usnesení č. 7
ZO Rajhradice souhlasí s uložením potrubí do obecního pozemku p.č. 761 v k.ú. Rajhradice a
požaduje, aby do kolaudace stavby vodovodu byla sepsána Smlouva o věcném břemeni.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
7. FESTUCA,v.o.s. Rajhradice zaslala Obci Rajhradice Dodatek č. 3 ke Smlouvě na zimní
údržbu, kterým se rozšiřuje období, kdy je zhotovitel povinen zajistit hotovost řidičů k výjezdu o
měsíc listopad a březen. Za toto období náleží zhotoviteli částka za hotovost řidičů ve výši 2.410,- Kč
? bez DPH měsíčně.
Po diskusi k tomuto bodu bylo navrženo schválit Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zimní údržbě s tím, že v
bodě č. IV. bude vypuštěn poslední odstavec.
Usnesení č. 8
ZO Rajhradice schvaluje upravený Dodatek č. 3 ke Smlouvě na zimní údržbu v obci.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se:0
8. Myslivecké sdružení Rajhradice požádalo o pronájem obecního pozemku p.č. 552/2, který
dosud užívalo ZD Rajhradice. Po dohodě se ZD byl uvedený pozemek vyčleněn ze Smlouvy o nájmu
obecních pozemků. Záměr o pronájmu pozemku PK 552/2 ? orná půda o výměře 4250m2 byl podle
zákona zveřejněn na Úřední desce Obecního úřadu Rajhradice v době od 4.4.2006 do 19.4.2006.

Usnesení č. 9
ZO Rajhradice schvaluje pronájem obecního pozemku PK 552/2 ? orná půda o výměře
4250m2 za 595,- Kč ročního nájmu (tj. 1400,- Kč/ha).
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. ZD Rajhradice předložilo novou Smlouvu o nájmu obecních pozemků č. 394002, ze které byl
vyčleněn pozemek PK 552/2 a u pozemků p.č. 761,796,827/1 a 827/2 bylo zvýšeno nájemné
přeřazením do vyšší bonity půdy. Roční nájem podle této smlouvy činí 64.045,- Kč.
Usnesení č. 10
ZO Rajhradice schválilo Smlouvu o nájmu obecních pozemků č. 394002 se ZD Rajhradice.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel 0
10. Návrh výsadby stromořadí podél cesty ?Liškama? vychází z projektu ?Revitalizace krajiny? na
katastru členských obcí Regionu Cezava. Sestavování žádosti o dotace z programu péče o krajinu
proběhne za pomoci zpracovatele projektu. Finanční spoluúčast obce bude kolem 10tis. Kč. Výsadba
by byla provedena ještě letos na podzim.
Usnesení č. 11
ZO Rajhradice schválilo výsadbu stromořadí podél cesty "Liškama" ﬁnancovanou z "Programu
péče o krajinu" za ﬁnanční spoluúčasti obce Rajhradice.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel 0
11. Zastupitelům byla předložena Smlouva o dočasném užívání pozemku PK 426 v k.ú. Rajhrad.
Vlastníkem pozemku je paní Klementina Sosnarová, která svůj pozemek přenechává do dočasného
užívání Obci Rajhradice. Obec na uvedený pozemek ukládala přebytečnou zeminu ze stavby
kanalizace. Touto smlouvou se obec zavazuje, že se o pozemek bude řádně starat sama nebo
smlouvou o užívání s další stranou. Že pozemek oplotí a obnoví původní výsadbu křovin a lesního
porostu.
Usnesení č. 12
ZO Rajhradice schválilo Smlouvu o dočasném užívání pozemku PK 426 v k.ú. Rajhrad Obcí
Rajhradice s vlastníkem pozemku paní Klementinou Sosnarovou.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel 0
12. Smlouva o dočasném užívání pozemku PK 426 v k.ú. Rajhrad, řeší přenechání užívání
uvedeného pozemku pro Myslivecké sdružení Svratka Rajhradice ze strany Obce Rajhradice.
Usnesení č. 13
ZO Rajhradice schvaluje Smlouvu o dočasném užívání pozemku PK 426 v k.ú. Rajhrad
mezi Obcí Rajhradice a Mysliveckým sdružením Svratka Rajhradice.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel 0
13. Žádost o vyjádření k žádosti o změnu udělené licence na provozování veřejné linkové
osobní dopravy pro dopravce: Tourbus,a.s. Brno zaslal Krajský úřad JMK Brno. Uvedený dopravce
bude obsluhovat linku č. 509 na trati Brno - Rebešovice - Rajhradice - Otmarov - Měnín.
Usnesení č. 14
ZO bere na vědomí změny v názvu tratě, v názvu zastávky ? Rajhradice, váha a nemá
připomínky k licenci na provozování veřejné linkové osobní dopravy pro dopravce.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel 0
14. Měsíční odměny členů zastupitelstev byly upraveny zákonem č. 50/2006 Sb..

ZO obce Rajhradice po diskusi navrhlo hlasovat o výši měsíčních odměn podle tohoto zákona.
Usnesení č. 15
ZO Rajhradice neschválilo výši měsíčních odměn členů ZO Rajhradice podle zákona č.
50/2006 Sb., z tohoto důvodu zůstávající v platnosti původní odměny.
Pro: 7 Proti: 2 Zdržel 0
15. Rozpočtové opatření č. 1
Výdajová část rozpočtu obce pro rok 2006 se navyšuje o 50,3tis. Kč na zimní údržbu, snižuje se o
2,3tis. Kč členský příspěvek pro DSO ? Region Cezava, navyšují se výdaje o 201,7tis. Kč ? záloha
příspěvek ZŠ Rajhrad a tím se snižuje rezerva o 249,7tis. Kč.
Usnesení č. 16
ZO Rajhradice schvaluje Rozpočtové opatření č. 1.
Pro: 9 Proti: 0 Zdržel 0
16. Různé
Paní Sládková položila dotaz, zda-li na dětském hřišti v Loučce by nebylo možno instalovat lavičky
na sezení.
k tomuto problému se bude hledat nejlepší řešení, zda lavičky nebo upravená kláda
Pan P. Nevídal upozornil, že 20.4.2006 je poslední den případné nahlášení škody na obecním
majetku způsobené letošními povodněmi. Žádá o nahlášení škody na vyústění dešťové kanalizace ?
klapce do řeky Svratky.
17. Po vyčerpání programu starostka obce zasedání ZO ve 22.35 hod. ukončila.
Zapsal: Ing. M. Kubeš
Ověřili: V. Sládková a J. Dobrovolný

