Zápis
z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 1.3.2017
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 19:44 hod.

Přítomni: Ing. J. Bednář, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Knotek, Ing. M. Komenda, Ing. M.
Kubeš, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal, Ing. J. Zemánek
Omluveni: Mgr. M. Čermáková, J. Lipták, Mgr. I. Benadová, J. Klaška
Hosté: M. Ustohalová, Z. Zeman
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 24.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 24. zasedání
ZO. Navrženi byli: O. Burda a Ing. M. Kubeš.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 24. veřejné zasedání ZO Rajhradice pana
O. Burdy a Ing. M. Kubeše.
Pro: 10 - Ing. J. Bednář, O. Burda, 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. Zpráva kontrolního výboru
3. Určení odměn neuvolněným zastupitelům dle Přílohy č.1 k nařízení vlády č.
37/2003 Sb.
4. Informace z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Mateřské školy Rajhradice.
5. Různé
6. Závěr

Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:
1. Technický bod
2. Strategický rozvojový dokument obce Rajhradice
3. Určení odměn neuvolněným zastupitelům dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č.
37/2003 Sb.
4. Informace z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Mateřské školy Rajhradice
5. Pohyb psů po obci
6. Různé
7. Závěr
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 10 - Ing. J. Bednář, O. Burda, 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. Strategický rozvojový dokument obce Rajhradice
Se strategickým rozvojovým dokumentem obce Rajhradice bylo ZO seznámeno na minulém
jednání. Všichni přítomní zastupitelé byli požádáni o doplnění tohoto dokumentu. Starosta
uvedl, že společně s místostarostou provedli určité změny a doplnění, které jsou v dokumentu
zvýrazněny červenou barvou. Na základě připomínky Ing. M. Kubeše byla doplněna výstavba
lávky pro pěší vedle silničního mostu přes řeku Svratku. Tento dokument je požadován jako
povinná příloha k žádosti o dotaci.
Starosta otevřel diskuzi.
V. Mátl – neměl by tento dokument obsahovat také vyčlenění lokalit pro venčení psů?
Místostarosta – tam není co budovat, neuváděl bych to tam.
Starosta – strategický rozvojový dokument by měl obsahovat přehled o záměrech obce,
zastupitelstva, jakým směrem se obec bude do budoucna ubírat. Jako např. budování
chodníků, výstavba nová základní školy, vybudování hřbitova apod. Jaký máte názor
konkrétně na vybudování obecního hřbitova? Opatovice jsou menší a svůj hřbitov mají. Vím,
že hřbitovy vznikaly hlavně v obcích, ve kterých je kostel.
Místostarosta – je nutno říct, že jsou obce, které hřbitov mají a kostel ne.
Starosta – kapacita hřbitovu v Rajhradě je omezená. Pietní rozloučení by bylo stále
v Rajhradě. Myslím, že je to dobrá myšlenka. Měli bychom zjistit názor veřejnosti. Důležitým
bodem je samozřejmě výstavba nové základní školy. Návrh Ing. M. Kubeše výstavba lávky
pro pěší je také dobrý nápad, ale finančně velmi náročný.
V 18:11 hodin se dostavil Bc. R. Hájek.
Místostarosta – snažil jsem se zjistit kolik by výstavba této lávky stála. Dle sdělení
odborníků by lávka stála více jak 10mil.Kč.
Ing. M. Komenda – nelze využít stávající konstrukci mostu k zavěšení lávky?

Místostarosta – Správa a údržba silnic JMK nedovolí na most zavěsit ani inženýrský sítě,
natož lávku. Je to logické, když budou opravovat most, budou tam mít cizí věci, které jim
budou opravu komplikovat.
Ing. J. Zemánek – tento dokument by měl obsahovat i aktualizaci pasportu veřejného
osvětlení.
Starosta – ano, doplníme.
Ing. M. Kubeš – měli bychom na dokumentu také doplnit řešení dešťových vod.
Starosta – doplníme řešení likvidace povrchových vod.
Ing. M. Komenda – navrhuji do bodu 2 doplnit postupnou přeměnu travních ploch na
květnaté louky. Z bodu 3 bych odstranil pozemkové úpravy, většinou to je o silnicích a ne o
přírodě. Dal bych to do dopravy.
Místostarosta – jsem přesvědčený, že pozemkový úpravy s životním prostředí souvisí. Raději
bych je nechal v životním prostředí.
V. Mátl – neměl by dokument obsahovat i likvidaci mostu přes dálnici?
Místostarosta – do tohoto dokumentu bych to nedával.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje Strategický rozvojový dokument obce Rajhradice doplněný o připomínky
zastupitelů.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Bc. Robert Hájek, 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. Určení odměn neuvolněným zastupitelům dle Přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003
Sb.
Od ledna 2017 byly navýšeny odměny neuvolněným zastupitelům o 4%. Starosta navrhl, aby
odměny byly ponechány v původní výši.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.4
ZO schvaluje ponechání odměn neuvolněných zastupitelů v původní výši.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, O. Burda, Bc. Robert Hájek, 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. Informace z konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Mateřské školy Rajhradice.
Starosta seznámil zastupitele se situací v mateřské školce. Konstatoval, že v prosincové
události v MŠ koncem roku 2016 vyústily v odvolání ředitelky. Začátkem prosince podali
někteří rodiče stížnosti na chování paní ředitelky MŠ. Při jednání s těmito rodiči jsme byli
upozorněni na další rodiče, kteří nejsou se situací v MŠ spokojeni. Společně s místostarostou
jsme ostatní nespokojené rodiče, o kterých jsme věděli, obešli a celou situaci s nimi
projednali. Kontaktovali jsme dalších 6 rodičů a 2 paní učitelky, které odešly ze školky ještě
ve zkušební době.
Místostarosta – stížnosti se týkaly, mimo jiné, také časté střídání personálu. Proto jsme také
kontaktovali i paní učitelky, které již v MŠ nepracují.
Starosta – společným jmenovatelem stížností bylo arogantní chování ředitelky k rodičům a
hrubé chování ředitelky k dětem. Ve školce paní ředitelka vytvořila atmosféru strachu,
chovala se jako diktátor. Celou situaci jsme řešili v radě obce a paní ředitelku jsme si k podání
vysvětlení přizvali do rady dne 19.12.2016. Paní ředitelka radu obce nepřesvědčila o tom, že
pod jejím vedením by došlo k nápravě této situace, vůbec nepřipustila žádné pochybení. Na
základě tohoto jsem jménem rady paní ředitelce navrhl ukončení pracovního poměru dohodou
ke dni 31.12.2016. Tuto dohodu paní ředitelka přijala. Než paní ředitelka Jarmila Odehnalová
opustila mateřskou školu tak stačila smazat veškerá data na jejím služebním počítači a smazat
webové stránky mateřské školy. V lednu 2.1.2017 bylo vypsáno nové konkurzní řízení
s termínem podání přihlášek ke dni 23.1.2017. Byly podány tři přihlášky. Na první jednání
konkurzní komise byly dvě uchazečky vyloučeny. Nesplňovaly základní kvalifikační
předpoklady. Na druhé jednání konkurzní komise byla k pohovoru přizvána třetí uchazečka
Bc. Martina Štibralová. Konkurzní komise paní Bc. Martinu Štibralovou doporučila jako
vhodnou uchazečku pro výkon ředitelky Mateřské školy Rajhradice. Na základě tohoto
doporučení komise Rada obce Rajhradice schválila paní Bc. Martinu Štibralovou do funkce
ředitelky Mateřské školky Rajhradice.
Konkurzní komise byla ve složení:
1. předseda, člen určený zřizovatelem
Luboš Přichystal
2. člen určený zřizovatelem
Ing. František Marcián
3. člen určený ředitelkou krajského úřadu
Mgr. Růžena Jonášová
4. odborník z oblasti státní správy
Mgr. Martina Bartáková
5. zástupce Mateřské školy Rajhradice
Mgr. Žaneta Kynclová
6. zástupce ČŠI - školní inspektor
PhDr.Irena Borkovcová, MBA
Další odborníci s hlasem poradním:
Mgr. Blanka Prišťová
Ing. Milan Komenda
Starosta otevřel diskuzi.
V. Mátl – kde pracovala?
Starosta – v Žabčicích jako učitelka a v domově mládeže jako vychovatelka.
Ing. M. Kubeš – kde bydlí?
Starosta – v Brně.
Místostarosta – nějakou dobu bydlela v Rajhradicích.
Ing. M. Kubeš – bude mít nějakou zkušební dobu?
Starosta – školský zákon neumožňuje jmenovat ředitelku se zkušební lhůtou. Ředitelka se
vždy jmenuje na 6let. Je zde ale možnost dle zákoníku práce sjednat zkušební dobu na
6 měsíců. Dohoda o zkušební době bude s novou paní ředitelkou sepsána.
Bc. R. Hájek – do 1.4.2017 řídí MŠ Mgr. B. Prišťová.
Ing. M. Kubeš – proč jsme se dozvěděli o této situaci tak pozdě? Měli bychom přijmout
opatření, aby se to neopakovalo.
Starosta – hodně rodičů neřešení situace odůvodňovalo tím, že měli strach řešit s obavy ze
způsobu zacházení s jejich dětmi.

Místostarosta – hodně rodičů bylo s chodem MŠ spokojeno. Jednalo se o rodiče dětí, které
nevyžadovaly větší pozornost. K dětem, které pozornost vyžadovaly měla paní ředitelka
rozdílný přístup. I teď jsou rodiče, kteří si myslí, že to, jak to bylo, bylo správné. Paní
ředitelka se v mateřské škole zdržovala jen minimálně.
Ing. M. Kubeš – spíš jak tomu předejít, jak přimět rodiče, aby více komunikovali?
Starosta – měli bychom se, jako zástupci zřizovatele, více zajímat o chod školky. Mám
v úmyslu se každých 14 dní s paní ředitelkou sejít a projednat situaci ve školce.
Bc. R. Hájek – měli bychom se účastnit třídních schůzek.
Ing. J. Bednář – stávající učitelky v MŠ se nepřihlásily na konkurz?
Starosta – nikdo se nepřihlásil, věděly o tom.
5. Pohyb psů po obci
Starosta konstatoval, že se hromadí stížnosti na chování pejskařů. Hodně lidí venčí své psí
miláčky tak, že je volně vypustí do obce a ti co psy venčí na vodítku, tak po nich neuklízí.
Obec je pak plná psích exkrementů. Jediný způsob, jak se pokusit situaci řešit je vydat
vyhlášku, kterou budou v obci stanovena místa k volnému venčení psů a pohyb psů mimo
těchto míst bude možný jen s náhubkem a na vodítku. Obecní policista by postupoval dle této
vyhlášky.
Starosta otevřel diskuzi.
Bc. R. Hájek – je to tak. Obecní policista musí mít podle čeho jednat.
Ing. M. Komenda – regulovat ano, ale musíme dát možnost, kde psy venčit.
Starosta – v Loučce, kde měla stát čistička, je vhodné místo.
Ing. M. Komenda – na hrázi Svratky je také vhodné místo.
Starosta – do příštího ZO se pokusím navrhnout pozemky pro venčení psů a předložím znění
vyhlášky.
Ing. M. Kubeš – tato vyhláška bude omezovat místní obyvatelé nebo i ostatní?
Ing. M. Komenda – všechny co se budou pohybovat po katastru obce.
7. Různé
Z. Zeman – vzhledem k tomu, že se v obci sváží bioodpad bylo by dobré, aby občanům byl
umožněn odběr kompostu.
Ing. M. Komenda – tato možnost je. Je to jen o jednání s firmou KTS. Je otázka, zda bude
zájem. Kontejner s kompostem je kam umístit.
Z. Zeman – bylo by dobré občany informovat o vyhlášce, kterou se reguluje pálení,
rozhlasem, letákem do schránky, zpravodaj. Před nedávnem došlo k narušení mého osobního
vlastnictví prostříháním plotu. Po obci se pohybují různá individua, která se snaží krást. Bylo
by dobré s tím něco udělat.
Bc. R. Hájek – minulý týden byla zadržena skupina lidí, která se takto chovala. Policie to
řeší.
J. Knotek – víme o tom, že po Brázdilovi je ubytovna?
Ing. M. Komenda – je třeba to posoudit z hlediska stavebního úřadu, zaslat podnět
k prošetření.
Starosta – já jsem žádnou ubytovnu nepovoloval.
V. Mátl – stromy u hasičky by se měly prořezat.
Starosta – ano, bude proveden zdravotní řez.
Ing. M. Komenda – 7.4.2017 je Den Země. Mohli bychom se také zapojit. Škola se zapojí a
my zastupitelé bychom měli také. Naši obecní pracovníci nám také s odvozem odpadu
pomohou. Ideální termín pro tuto akci je 1.4.2017.
Bc. R. Hájek – pan Mittner ml. dne 17.6.2017 pořádá na hřišti letní noc. Bude to spíše pivní
festival s letní nocí. Pokud bude mít tato akce úspěch, mohla by se konat každoročně.
Předpokládaná návštěvnost je 800 lidí.

Místostarosta – 800 lidí, to bude muset mít velkou propagaci.
Bc. R. Hájek – propagace bude veliká.
J. Knotek – podařilo se nám vypůjčit 5 šipkařských automatů. 29.4.2017 se uskuteční
1.ročník šipkařského turnaje v Rajhradicích.
Ing. M. Komenda – děti ze ZŠ připravily ptačí budky k rozmístění po obci. V pátek by mohli
obecní pracovníci budky po obci rozmístit.
Starosta – ano, zařídím to.

8.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 19:44 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:
L. Přichystal, v.r.
starosta obce

O. Burda, v.r.
Ing. M. Kubeš , v.r.

