Zápis
z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 30.10.2019
Zahájeno: 18.02 hod.

Ukončeno: 19:55 hod.

Přítomni: L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář,
Mgr. M. Čermáková, DiS. L. Černá, Ing. J. Zemánek, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek,
J. Klaška, Ing. M. Kubeš, O. Burda, Z. Vágner
Omluveni: J. Knotek, V. Mátl
Hosté: M. Ustohalová, T. Hájek, J. Lipták, I. Benadová, pan Štětka, R. Buncko, B. Buncko, P.
Ondriaš, paní Džuibanová, pan Broskva, p. Bezdíček, paní Zbořilová, paní Lingerová,
manželé Müllerovi, Ing. Kadaňka, manželé Koláčkovi, paní Malíčková
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 9. zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice v 18:02 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 11 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 9. zasedání ZO.
Navrženi byli: J. Klaška a Ing. M. Kubeš.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 9. veřejné zasedání ZO Rajhradice pana
J. Klašku a Ing. M. Kubeše.
Pro: 11 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář,
Mgr. M. Čermáková, DiS. L. Černá, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška,
Ing. M. Kubeš, O. Burda
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo přijato.
V 18:04 hod. se dostavil Ing. J. Zemánek.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Zprávy z rady
3. Zamezení vjezdu na levobřežní hráz řeky Svratky souběžně s ulicí Svrateckou
4. Žádost společnosti CETIN o umístění vysílače v obci
5. Síť sociálních služeb pro rok 2020 v ORP Židlochovice
6. Vyřazení majetku z inventarizace obce
7. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace
8. Různé
9. Závěr

Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:
1. Technický bod
2. Zamezení vjezdu na levobřežní hráz řeky Svratky souběžně s ulicí Svrateckou
3. Zprávy z rady
4. Webové stránky obce
5. Měření intenzity dopravy v obci
6. Žádost společnosti CETIN o umístění vysílače v obci
7. Síť sociálních služeb pro rok 2020 v ORP Židlochovice
8. Vyřazení majetku z inventarizace obce
9. Různé
10. Závěr
V 18:06 hodin se dostavil Z. Vágner.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 13 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář,
Mgr. M. Čermáková, DiS. L. Černá, Ing. J. Zemánek, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek,
J. Klaška, Ing. M. Kubeš, O. Burda, Z. Vágner.
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Zamezení vjezdu na levobřežní hráz řeky Svratky souběžně s ulicí Svrateckou
Starosta přivítal všechny přítomné občany a uvedl tento bod. Konstatoval, že obec Rajhradice
požádala Povodí Moravy o to, aby nějakým způsobem zamezila vjezdu osobních i nákladních
vozidel na levobřežní hráz řeky Svratky v úseku souběžně s ulicí Svrateckou a zamezila tak
ničení a porušování statiky tohoto úseku hráze. Povodí Moravy reagovalo na naši žádost tím,
že na hráz umístilo velký kámen, který vyvolal pozdvižení mezi některými občany z ulice
Svratecká. Dnes se uskutečnilo jednání se zástupci Povodí Moravy o pootočení tohoto kamenu
tak, aby cyklisté, chodci i maminky s kočárky mohli projít či projet. Pootočení bude provedeno
zítra. Starosta reagoval na celou situaci dopisem, který obdržely všechny dotčené nemovitosti
do schránek a omluvil se za chybu z přepisu. V dopise bylo uvedeno pozvání na jednání
dnešního zastupitelstva s datem 30.9.2019, správně je samozřejmě 30.10.2019. Vedení obce se
tímto snaží celou obec ochránit před povodňovými vodami a před důsledky, které s povodní
přicházejí. V případě poškození hráze je toto riziko velmi vysoké. Nejedná se o žádnou
perzekuci či pomstu vůči někomu, ale o ochranu celé obce. Obecný zákaz poškozování vodního
díla vyplývá ze zákona 254/2001 Sb. Zákon o vodách (vodní zákon), § 58. Celá situace se dá
řešit dvěma způsoby:
- může se v celé délce kolem zahrad koruna hráze stavebně opevnit tak, aby mohla sloužit jako
pojezdová. Bude se muset vypracovat projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a
vyřídit ho. Otázkou je: Kdo zaplatí tuto inženýrskou činnost a samozřejmě i samotnou realizaci?
Povodí Moravy platit nic nehodlá a obec Rajhradice také ne.
- v celé délce kolem hráze posunout ploty o cca 3-4m a vytvořit tak přístupovou cestu. Musel
by se jen vybudovat sjezd na začátku hráze. Realizace by nemusela být tak nákladná, ale o to
více bude složitější jednání s jednotlivými vlastníky. Nic by se obci nepředávalo, jen by se na
část každého pozemku, která by byla využita jako cesta, zřídilo věcné břemeno. Platil by se jen
geometrický plán pro vyznačení věcného břemene a vklad do katastru. Na začátku cesty by
mohla být závora, od které by všichni dotčení měli klíče.

Celou situaci je třeba také chápat tak, že na hrázi nikdy cesta nebyla. To, že se tam léta jezdilo
bylo špatně.
Starosta předal slovo vedoucímu vodoprávního úřadu při ORP Židlochovice Ing. M.
Komendovi.
Ing. M. Komenda- hlavně jde o to, že tato hráz má chránit všech bez mála 1500 obyvatel
v Rajhradicích, ta hráz se opravdu tím pojezdem vozidel a techniky ničí. Při každoročních
povodňových prohlídkách s Povodím Moravy jsme na to byli upozorňováni, a tak se to muselo
řešit. Stejně tak jako je výsadba stromů a jiné zásahy do hráze jsou zakázány. Třeba si myslíme,
že ta povodeň přijít nemůže, ale byly tady povodně v roce 1997 a 2006. Obě povodně byly
maximálně pětiletá voda, nebylo to nic zásadního a při tom si určitě všichni pamatujete, kde ta
voda na hrázi byla a při tom se jednalo opravdu jen o pětiletou vodu. Kdyby přišla jakákoli
větší voda tak každé zmenšení nebo narušení hráze může vést až k jejímu prasknutí. Proto jsme
k tomu takto přistoupili.
Starosta otevřel diskusi.
Místostarosta - nevím, jestli se o tom všeobecně ví, ale již delší dobu jednáme s Povodím
Moravy o opravě levobřežní hráze nad jezem, která je ve špatném stavu a při povodni ohrožuje
obec. Ti, co se účastní těchto jednání s Povodím Moravy ví, že tato jednání nejsou jednoduchá.
Oprava levobřežní hráze nad jezem je vyčíslena na cca 70 mil. Kč, takže ta hráz pod jezem má
také velkou cenu a určitě není zájmem Povodí Moravy nechat tuto hráz ničit pojezdem vozidel
a techniky.
Paní Zbořilová- existuje nějaká studie, která by říkala o kolik se ta hráz snížila?
Z. Vágner- studie není třeba, po hrázi se prostě nesmí jezdit.
Starosta- žádná studie tohoto charakteru není.
Ing. M. Komenda- nezáleží na studii, tím ježděním dochází k porušování zákona.
Paní Zbořilová- to umístění kamenu se projednávalo v zastupitelstvu?
Starosta- ne, neprojednávalo. My jsme jen Povodí Moravy požádali o zamezení pojezdu a
nevěděli jsme, kdy a čím to provedou.
Paní Zbořilová- proč jsme nebyli o umístění kamenu informování dříve, abychom se na to
mohli připravit?
Starosta- ano, mohli jsme vás informovat, ale nevěděl jsem sám, kdy a čím Povodí Moravy
situaci bude řešit. Stejně tak vás mohlo informovat Povodí Moravy, je to jejich majetek.
Paní Zbořilová- je možné do hráze udělat schody?
Ing. M. Komenda- není. Nepovolují se ani vysazovat stromy nebo instalovat lavičky.
R. Buncko- když mě tam dovezou tři vlečky dřeva a já budu 600 krát nahoru a dolů a udělám
si tam cestičku a to je teda tím pádem podle vás taky narušování?
Ing. M. Komenda- ano, je. Ale Radku musíš si uvědomit, že ten pozemek není tvůj, nemůžeš
si tam prostě dovést 3 vlečky dřeva.
R. Buncko- ta hráz byla dřív víc u koryta, posunovalo se to a zabralo se z našich pozemků.
Takže ta hráz stojí na našich pozemcích.
Starosta- to není pravda. Katastrální hranice obce jde po vašich stávajících plotech a vždy šla.
Nevím, kde jsi k této informaci přišel, ale je to nesmysl.
R. Buncko- a můžete mně teda říct, jak já mám všechny věci tahat do baráku? Můj otec
vyřezával na ulici, mám to začít taky tak dělat?
Ing. M. Komenda- tak si pronajmi nějaký prostor. Přece nemůže být kvůli tobě ohroženo 1500
lidí.
R. Buncko- já na to nemám peníze.
Bc. R. Hájek- ta varianta s posunutím plotů není pro vás schůdná? Prostě po hrázi to nejde.
R. Buncko- a po spodní hrázi se teda jezdit může?
Starosta- myslím, že ne. Není tam polní cesta. Povodí Moravy to toleruje.
Paní Džuibanová- tady řešíme pojezd vozidel od jezu dolů, ale u jezu tam parkují auta a nikoho
to nezajímá.
Ing. M. Komenda- pokud stojí v té části, kde je zábradlí a kde je to zpevněné, tak je to
v pořádku, ale pokud auta stojí mimo toto zpevnění, je to stejný případ a mělo by se to řešit.

Z. Vágner- řeší se to tam. Bylo tam uděleno několik pokut a i opakovaně.
Paní Džuibanová- nešlo to řešit jiným způsobem? Ten šutr je nešťastně umístěný, nedá se
kolem něho ani projít.
Starosta- šutr se posune tak, aby se kolem něj dalo projít a projet kočárkem. Dnes jsem se na
tom dohodl s Povodím Moravy. To, zda to nešlo řešit jinou zábranou je dotaz na Povodí
Moravy.
Paní Lingerová - vy se tady pořád oháníte Povodím Moravy, ale popud přišel ze strany
Rajhradic. Otázkou je, proč to doposud Povodí Moravy neřešilo? Jaké je to poškození hráze?
Jak moc hráz praská?
Starosta- opakuji, to je otázka na Povodí Moravy, já to nevím.
Paní Lingerová- ten popud přišel ze strany obce ne z Povodí Moravy.
Starosta- ano, můžu zavolat na Povodí Moravy a požádat je o odstranění toho šutru. Oni to
udělají. Ale v okamžiku, kdy to udělají posílám oficiální dopis na Povodí Moravy, aby nějakým
způsobem hráz ochránili. Je mi jedno jak, aby obec byla krytá, že pro ochranu hráze udělala
vše, co mohla. Nechci se dočkat toho, že ta hráz povolí jenom kvůli tomu, že pár lidí se chtělo
dostat do svých zahrad a voda vyplaví celou obec. Toto já prostě nechci dopustit a nikdo ze
zastupitelstva také ne.
Bc. R. Hájek- říkáte, že ten podnět přišel od obce Rajhradice. A to je špatně? Není důležité, od
koho ten podnět přišel. Hráz je majetkem Povodí Moravy a oni mají také povinnost svůj majetek
chránit a udržovat ho.
Pan Broskva- jak teda ochráníte tu hráz dál?
Bc. R. Hájek- my řešíme jen hráz u naší obce.
Starosta- snad nechcete abychom řešili hráze až k Mušovu?
Místostarosta- vím přesně kam míříte. Řekl bych, že toto je povinností každého občana.
Kdykoli vidím, jak někdo ničí obecní, státní nebo jakýkoli majetek volám Policii. To jako občan
a zastupitel dělám. Myslím si, že toto by měl dělat každý občan. Opravdu není v naší moci
abychom tam stáli od rána do večera a hlídali tam každého motorkáře.
Ing. M. Komenda- jen bych to doplnil. Ty povodňové prohlídky se dělají každoročně a po
celém toku a následně se pak hráze opravují.
Bc. R. Hájek- musíte se domluvit vy mezi sebou. Obec tam žádný pozemek nemá. Je to jen na
vás.
Paní Zbořilová- na darování pozemku na cestu se není možné domluvit. Stačí když jeden
nebude souhlasit.
Starosta- nic darovat nebo odkupovat by se nemuselo. Jistě znáte právní úkon, kterému se říká
věcné břemeno. Ty pozemky by zůstaly všem ve vlastnictví, jen v pásu 3m kolem hráze by se
zřídilo věcné břemeno s právem jízdy a chůze pro každého. Je pravda, že když jeden nebude
souhlasit, tak se to zrealizovat nedá. Toto je nejlevnější způsob. Náklady by byly jen za
geometrický plán a vklad do katastru. Ploty si posune každý sám.
R. Buncko- po spodní hrázi se teda může jezdit. Já si tam teda navezu dřevo, ale já to nemůžu
vytahovat nahoru ručně, protože budu ničit tu hráz. Když tam půjdu 600 krát, tak budu taky
ničit hráz.
Místostarosta- to je jedno. Když tam budeš chodit a hráz nezničíš tak tam klidně choď.
R. Buncko- co znamená jako že zničit?
Místostarosta- to znamená, že když tam vyšlapeš cestičku, že zničíš travní porost.
R. Buncko- takže když si tam udělám železný ližiny a naviják tak to teda vadit nikomu nebude?
Místostarosta- samozřejmě že bude. Na cizí majetek nemůžeš přece nic dávat.
R. Buncko- pochopte mě. Mám zavedený chov. Jak mám odvážet hnůj? Teď jsem tři vlečky
řepy vytahoval nahoru ručně, brambory taky, prostě všechno. Když budu mít nějakou zakázku,
jak si mám navézt dřevo? Byl jsem zvyklý si to dovézt až do dílny. Mám pocit, že je to namířeno
jen proti mně, že jsem tam párkrát jel s malým traktorem.
Bc. R. Hájek- nechápeš to. Jsi zvyklý používat roky cizí majetek. Vlastník teď sjednal nápravu,
čemu se divíš? Máš dvě varianty. Buď to budeš tahat přes barák nebo se domluvíte na tom
věcném břemenu. Jiná varianta není.
R. Buncko- já se zeptám Marka Kubeše. Marku, ty bys byl ochoten to v zahradě taky zbourat?

Ing. M. Kubeš- asi jo Radku. Jsem na ulici Svratecké rodák a zeptám se Tě, jak to dělali staří
lidi. Každý měl prasata, slepice a různý další zvířata. Ze svého dětství si pamatuji, že po spodní
hrázi se nesmělo jezdit, a když jsem jel po koruně hráze na kole, tak mě staří lidi zastavovali a
chtěli, abych z kola sesedl. Vše se řešilo z ulice. Přes hráz nikdo nic nenavážel. Lidi měli
v domech spojovací chodby a velká vrata. Teď jsme si všichni vrata zazdili, udělali jsme si
jeden pokoj navíc a tak mě teda Radku řekni, jak to ti lidi dělali, když se přes hráz nic nevozilo?
Starosta- to je pravda.
Pan Štětka- proč tady nikdo není z Povodí Moravy, když se očekávalo, že přijdou naštvaní
lidi?
Ing. M. Komenda- není to potřeba, jsem tady jako zástupce vodoprávního úřadu a my jsme ti,
co by to měli pokutovat a vodoprávní úřad na ty povodňové prohlídky chodí, myslím si, že vám
můžu odpovědět úplně stejně. Sice ne za vlastníka, ale z hlediska toho, že dochází k porušení
zákona.
Pan Ondriaš- jednalo se o tom před dvěma nebo třemi měsíci na schůzi zastupitelstva. Kdyby
lidi chodili na schůze a četli vývěsky, tak by věděli, že se to chystá. Nemuselo by se to řešit až
teď v takových emocích.
Starosta- ano, to je pravda. Toto téma jsme tady otevírali několikrát. Byly to debaty v různém.
Nemělo to svůj bod v programu.
3. Zprávy z rady
Rada na své schůzi dne 23.10.2019 projednávala:
- Schválila Smlouvu o přidělení dotace od JMK na instalaci herních prvků v areálu
fotbalového hřiště, celkové náklady 340tis, od JMK obec obdrží 200tis. Dotace musí
být vyúčtována do konce roku 2019.
- Projednala možnost výsadby stromů z dotačních prostředků kolem polní cesty naproti
SIADU směrem na Rebešovice.
- Žádost společnosti CETIN na výstavbu vysílacího stožáru na obecním pozemku
v intravilánu obce.
V 19:03 hodin odešel Bc. R. Hájek.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
ZO bere na vědomí zprávy z rady.
4. Webové stránky obce
Starosta informoval zastupitele o tom, že obec má nové webové stránky. Konstatoval, že udržet
aktuálnost a naplněnost stránek je časově náročné. Proto obec uzavřela dohodu o pracovní
činnosti s p. Tomášem Hájkem, který se bude o webové stránky starat.
Starosta předal slovo p. T. Hájkovi.
T. Hájek- stránky, které tady do nedávna byly neplnily svoji funkci. Překlopila se nová grafika,
stránky teď vypadají lépe, ale obsah zůstal víceméně stejný. Měli bychom stránky mimo jiné
také využívat ke zveřejňování věcí, které obec zrovna řeší, jako třeba ten kámen na hrázi. I
někteří starší občané jsou aktivní na internetu, tak i k nim se určitě informace dostanou. Dali
bychom rádi možnost i vám zastupitelům, pokud máte něco na starosti, aby se o tom vědělo.
Prostě, aby lidé z Rajhradic věděli, že se v obci něco děje. Loni se v obci udělalo spousta věcí,
ale člověk se o tom dozví zpětně až už je to postavený. Například to workoutové hřiště, když
se nezeptáte starosty, tak se o tom nedozvíte. Cílem je, abych nějakým způsobem získal od vás
informace a přes stránky je zprostředkoval našim občanům. Je to možnost, jak prezentovat to
co se v obci děje. S J. Klaškou se můžu pobavit o fotbale, s M. Kubešem, který je správce
areálu, budu řešit správu areálu, se Z. Vágnerem se pobavím o rybaření v obci, s O. Burdou o

myslivosti atd. Mám v plánu napsat článek o místním názvosloví i o tom, že jsme byli kdysi
dvě obce. O tom hodně lidí neví, mladší generace, a hlavně ti, co se do Rajhradic přistěhovali.
Nebojte se toho, udělám s vámi rozhovor, nahraji si ho, zpracuji a budu ho publikovat na našich
stránkách.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomto bodu neproběhla žádná diskuze.
ZO bere na vědomí.
5. Měření intenzity dopravy v obci
Starosta informoval zastupitele o tom, že v obci byla provedena „Analýza počtu vozidel na
příjezdové komunikaci č. III/41617, ul. Hlavní, obec Rajhradice“. Na ulici Hlavní u hřiště bylo
na celý týden umístěno měřící zařízení, které monitorovalo celou dopravu v obci. Analýza byla
zaslána všem zastupitelům mailem. Pro obec má tato analýza sloužit jako podpůrný argument
při podávání žádostí o dotaci na projekty spojené s bezpečností v dopravě. Pro zajímavost,
v pondělí 16.9.2019 projelo celkem naší obcí 5994 vozidel. Vozidla jsou členěna do 13
kategorií, kolo, motocykl, osobní vozidlo, osobní vozidlo s vozíkem, nákladní vozidlo do 3,5t
atd. Analýza bude uveřejněna na našich stránkách.
Starosta otevřel diskuzi.
Pan Ondriaš – když je uzavřena dálnice a když je Vídeňská uzavřena všechno jezdí přes nás,
je dobré to tam taky uvést. Jako argument.
Starosta- to samozřejmě.
ZO bere na vědomí.
6. Žádost společnosti CETIN o umístění vysílače v obci
Společnost CETIN žádá obec Rajhradice o umístění vysílače, kterým hodlá posílit signál
komunikační sítě O2. Našli si i místo, které by jim vyhovovalo. Ideálním místem pro ně je
severní val fotbalového hřiště nebo nějaký jiný pozemek v intravilánu obce. Nabízí nájemné ve
výši 50 tis.Kč/rok. Do dvou let bude v naší obci vybudována optická komunikační síť, ta může
do budoucna síť O2 nahradit.
Rada doporučuje žádost neschválit.
Starosta otevřel diskuzi.
J. Klaška – na tomto místě, se asi někdo zbláznil, mělo by to být v údolí, ne na hřišti. Nájemné
je směšná částka.
T. Hájek – nehrozí, že O2 přijde za jakýmkoliv vlastníkem nemovitosti a nabídne mu 50tis.
Kč?
Starosta- to by se nemělo stát. musí být vyjádření obce. Bude to ale jen anténa na baráku ne
stožár.
T. Hájek - to ať si raději obec určí místo a bude mít aspoň 50tis.Kč.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje umístění vysílače pro posílení signálu komunikační sítě O2 v intravilánu obce
Rajhradice.
Pro: 0
Proti: 12 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář,
Mgr. M. Čermáková, DiS. L. Černá, Ing. J. Zemánek, J. Dobrovolný,
J. Klaška, Ing. M. Kubeš, O. Burda, Z. Vágner

Zdržel se: 0
Usnesení č.3 nebylo přijato.
7. Síť sociálních služeb pro rok 2020 v ORP Židlochovice
Starosta uvedl, že síť sociálních služeb schvalujeme každý rok. Tabulka je stejná jen s malou
změnou. V tabulce je navíc Denní stacionář pro osoby s postižením ve městě Židlochovice.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.4
ZO schvaluje síť sociálních služeb pro rok 2020 v ORP Židlochovice.
Pro: 12 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář,
Mgr. M. Čermáková, DiS. L. Černá, Ing. J. Zemánek, J. Dobrovolný,
J. Klaška, Ing. M. Kubeš, O. Burda, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
8. Vyřazení majetku z inventarizace obce
Jedná se o geodetické zaměření a projektovou přípravu akcí, které se z nějakých důvodů
nerealizovaly. Vynaložené prostředky jsou zmařenou investici. Jde o projektovou dokumentaci,
na parkoviště u mateřské školy, posunutí zastávky z Loučky před mateřskou školu:
-

DM-1000489 – 26.808,-Kč
DM-1000524 – 53.550,- Kč
DM-1000726 – 11.300,-Kč

Výstavba komunikace v ulici Za Školou:
- DM-100164 – 4.800,-Kč
- DM-100165 – 8.500,-Kč
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.5
ZO schvaluje vyřazení majetku:
Parkoviště u mateřské školy, posunutí zastávky z Loučky před mateřskou školu:
-

DM-1000489 – 26.808,-Kč
DM-1000524 – 53.550,- Kč
DM-1000726 – 11.300,-Kč

Výstavba komunikace v ulici Za Školou:
- DM-100164 – 4.800,-Kč
- DM-100165 – 8.500,-Kč
Pro: 12 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář,
Mgr. M. Čermáková, DiS. L. Černá, Ing. J. Zemánek, J. Dobrovolný,
J. Klaška, Ing. M. Kubeš, O. Burda, Z. Vágner

Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo přijato.
9. Různé
Starosta poděkoval všem organizátorům traktoriády, folklórního dne a setkání s důchodci,
konstatoval, že se akce skvěle vydařily.
Ing. M. Kubeš – na začátku ulice Svratecká je vrak auta bez SPZ.
Starosta – pošlu obecního strážníka, aby se na to podíval.
Mgr. M. Čermáková – řešili jsem u váhy přechody, byl vznesen dotaz na kraj?
Starosta- zatím jsem to neudělal. Dotaz pošlu.
Mgr. M. Čermáková– kdy se bude vydávat zpravodaj?
Starosta- do konce roku.
Mgr. M. Čermáková – navrhuji, abychom se zmínili ve zpravodaji a na stránkách obce o
slavném našem občanovi Jiřím Liptákovi.
J. Klaška – od prosince se mění doprava v kraji, kontaktoval obec ohledně dopravy někdo?
Starosta - ne, dáme dotaz.

10.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 19:55 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:

J. Klaška, v.r.

L. Přichystal, v.r.
starosta obce
Ing. M. Kubeš, v.r.

