Zápis
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 28.3. 2012
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 20.55 hod.

Přítomni: Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Omluveni: Ing. E. Klašková, Z. Mittner, P. Nevídal
Neomluven: V. Pražák
Hosté:
J. Klaška, R. Hájek, J. Máša, M. Veselý, I. Vyhlídal, K. Bednář, R. Knoblich,
V. Ševčík, J. Homolová
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 18. 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 Z. Divišová.
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 starosty.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 18. zasedání
ZO. Navrženi byli Ing. J. Bednář a V. Černý.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 18. zasedání ZO Rajhradice pana Ing.
Jindřicha Bednáře a pana Vladimíra Černého..
Pro:
10 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, J. Lipták,
Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se: 0
Starosta obce přednesl doplněný návrh programu zasedání.
Program:

1. Technický bod
2. Zprávy z rady
3. Rozpočtové opatření č. 4
4. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON:
4210-129/001/2012-HO-AD
5. Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu
„Autobusová zastávka, přechod pro chodce a chodník v ulici Hlavní
v Rajhradicích“ ve stupni studie
6. Rozdělení hospodářských výsledků MŠ, ZŠ
7. Nákup pozemku parcela č. 440 v k.ú. Rajhradice, investiční záměr TJ
Rajhradice

8. Prodej pozemku p.č. 832/3 (pod bytovkou), části pozemku p.č. 621 v k.ú.
Rajhradice
9. Zprávy komise životního prostředí
10. Pojmenování nové ulice
11. Různé
12. Závěr
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje doplněný program dnešního zasedání.
Pro:
10 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, J. Lipták,
Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se: 0
Ing. J. Koláček a M. Herman prohlásili, že si jednání ZO budou nahrávat pro soukromé účely.
2. Zprávy z rady
Zprávy z jednání rady obce přednesl starosta obce.
Rada obce se sešla dne 12.3.2012 a na svém zasedání projednávala:
Zveřejnění záměru pronájmu hřiště, který také schválila. TJ požádala o dlouhodobý nájem
fotbalového hřiště ve vztahu k žádostem o dotaci. TJ musí vždy dokládat vztah k pozemku
hřiště.
Provozování dvou výherních automatů v místním pohostinství U Supa, která tak povolila
do konce roku 2012.
Nákup pozemku parcela č.440 o výměře 1399m2. Tento pozemek nabídla TJ obci k prodeji
z důvodu plánovaných větších investic do areálu hřiště. Z diskuse vyplynulo, že bude vhodné
vyvolat jednání se zástupci TJ a celou záležitost projednat přímo s nimi. Termín společného
jednání rada po dohodě stanovila na 3.4.2012 v 18.00 hod. v sále OÚ. Bylo by vhodné, kdyby
se tohoto jednání účastnilo co nejvíce zastupitelů. Informace o této nabídce jsou zařazeny na
program dnešního zasedání ZO.
ZO bere na vědomí zprávy z rady.
3. Rozpočtové opatření č. 4
S Rozpočtovým opatřením č. 4 seznámila zastupitele účetní obce.
V příjmové části se navyšuje pol. 1122-DPPO za obce o 53tis. Kč, pol. 1211-DPH o 109,7tis.
Kč, pol. 1345-popl. z ubyt.kapacity o 3tis. Kč, snižuje se pol. 4112-souhr,dotační vztah k KÚ
JMK o 0,1tis. Kč. Navyšuje se pol. 4116-dotace na VPP o 9tis. Kč, dále se navyšuje § 3639věcná břemena o 145tis. Kč, § 6171-přijaté neinvestiční dary o 3tis. Kč a § 6402-vratka
hřbitov Rajhrad o 81tis. Kč.
Ve výdajové části se snižuje § 2212-silnice o 300tis. Kč, navyšuje se § 2310-vodovod o
200tis.Kč, dále se navyšuje § 3113-příspěvek škola Rajhrad o 319tis.Kč, § 3632-pohřebnictví
o 30tis.Kč, § 5512-PO Holasice o 30tis.Kč, § 6399-DPPO za obec o 53tis. Kč, § 6402fin.vypoř. min. let o 71,6tis. Kč.
Celkově se příjmová i výdajová část rozpočtu navyšuje o 403,6tis. Kč.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.

Usnesení č. 3
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.
Pro:
10 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, J. Lipták,
Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 4
ZO neschvaluje vrácení ročního odpisu investičního majetku příspěvkové organizace MŠ do
rozpočtu obce za rok 2011 ve výši 3198,-Kč .
Pro:
10 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, J. Lipták,
Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se: 0
4. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON:
4210-129/001/2012-HO-AD
Jde o stavbu realizovanou pod názvem: „Rajhradice, Za školou-rozš.DS-kabel. smyčka-Šlachtová“.
Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizovaná a provozovaná ve veřejném zájmu (§2 odst.2a
energetického zákona) na parcele č. 800/3 o výměře 16m2, která je v majetku Obce Rajhradice.

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON:
4210-129/001/2012-HO-AD a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro:
10 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, J. Lipták,
Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se: 0
5. Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu
„Autobusová zastávka, přechod pro chodce a chodník v ulici Hlavní v Rajhradicích“ ve
stupni studie
Starosta obce přednesl zastupitelům informace a seznámil je se dvěma návrhy umístění zastávek a
chodníku na ulici Hlavní. Uvedl, že už obeslal dopisem dotčené občany na základě prvního návrhu,
kde všechny informoval o naší snaze zvýšit bezpečnost na autobusových zastávkách a přístupu k nim
na ulici Hlavní. Všichni oslovení občané obdrželi vysvětlující dopis spolu se snímkem studie v místě,
které se jich přímo týká. V tomto dopise byli také všichni pozváni na veřejné jednání, které je
stanoveno na den 4.4.2012 v 18.00 hod. v sále OÚ. Tohoto veřejného jednání by se měli účastnit
všichni zastupitelé nebo alespoň většina.
Již teď starosta konstatoval, že realizace výše uvedeného záměru je ohrožená. S novým umístěním
autobusových zastávek nesouhlasí nikdo s oslovených občanů a co se týče nově navrženého chodníku
má starosta již dva nesouhlasy. Na základě negativního přístupu občanů k přemístění autobusových
zastávek nechal zpracovat druhý návrh, který umístil zastávku ve směru na Rajhrad před mateřskou
školku. Toto místo je jediné, kde nebude potřeba souhlasu sousedního vlastníka, všechny dotčené
pozemky vlastní obec. Dalším kladným argumentem pro toto umístění je již existující přechod pro
chodce. Nemusel by se stavět další přechod. Zastávka směrem od Rajhradu by zůstala tam, kde je. Co
se týče navrženého chodníku, tak to budeme muset počkat až na avizované veřejné jednání, kde se
snad dozvíme názor většiny oslovených obyvatel. Jen pro úplnost starosta konstatoval, že pro
výstavbu chodníku je nutný souhlas všech dotčených majitelů nemovitostí. Smlouva byla doplněna

přesně dle požadavku, který vyplynul z jednání na minulém ZO. Do článku 2 byl doplněn

text:Pokud nebude nalezeno optimální řešení pro umístění zastávek, bude tato smlouva o dílo
ukončena a uhrazeny budou jen do té doby provedené práce.
Nikdo ze zastupitelů nepřipomínkoval doplněnou smlouvu o dílo pro stavbu „Autobusová
zastávka, přechod pro chodce a chodník v ulici Hlavní v Rajhradicích“.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 6
ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. SD 11039 na vypracování projektové dokumentace pro
stavbu „Autobusová zastávka, přechod pro chodce a chodník v Hlavní ulici v Rajhradicích“
ve stupni studie a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro:
9 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, Ing. J. Koláček, J. Lipták, Ing. F.
Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se: 1 – J. Hudlík
V 18.50 hod. se dostavil Ing. M. Komenda.

6. Rozdělení hospodářských výsledků MŠ, ZŠ
Výsledek hospodaření příspěvkových organizací MŠ Rajhradice a ZŠ Rajhradice a schválení
rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace se provádí každý rok a většinou se
ponechává rozhodnutí jednotlivých ředitelek.
Starosta obce navrhl, dle doporučení ředitelky MŠ rozdělení hospodářského výsledku v MŠ
Rajhradice takto:
- Rezervní fond 4.519,56 Kč
- Fond odměn 0,00 Kč
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy Rajhradice za rok 2011 dle
návrhu ředitelky MŠ Rajhradice
Pro:
11 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se: 0
Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Rajhradice
Starosta obce navrhl, dle doporučení ředitelky ZŠ, rozdělení hospodářského výsledku v ZŠ
Rajhradice takto:
Rezervní fond - 3.490,48 Kč
Fond odměn 0,00 Kč
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje rozdělení hospodářského výsledku Základní školy Rajhradice za rok 2011 dle
návrhu ředitelky ZŠ Rajhradice
Pro:
11 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček

Proti:
0
Zdržel se: 0
7. Nákup pozemku parcela č. 440 v k.ú. Rajhradice, investiční záměr TJ Rajhradice
TJ Rajhradice podala obci Rajhradice návrh na odkoupení pozemku parcela č. 440 o výměře
1399 m2, jedná se o pozemek bývalé sokolovny. Protože Obec Rajhradice financovala v roce
2001 demolici Sokolovny je na této parcele zapsáno smluvní zástavní právo ve výši 400 000,Kč ve prospěch Obce Rajhradice. Znamená to, že při prodeji této parcely musí být tato částka
obci uhrazena. Cenu k jednání TJ Rajhradice navrhla 1800,-Kč/m2, což odpovídá současné
tržní hodnotě stavebního pozemku v Rajhradicích. Tento návrh projednala dne 12. 3. 2012
rada obce. Rada se shodla, že pozemek by obec získat měla, ale ne za tuto cenu. Vzhledem
k tomu, že obec je důležitým partnerem TJ, cena za pozemek by měla být výrazně nižší.
Stanovisko rady starosta tlumočil TJ a výsledkem společného jednání je snížení ceny na
1600,-Kč/m2. Celková cena by tedy byla 2.238 400,-Kč, od této částky se musí odečíst
400 000,-Kč zástavního práva a výsledná částka 1.838 400,-Kč by byla konečnou kupní
cenou. Úhrada této částky by byla rozložena do deseti let. I tato částka (1600,-Kč/m2) je pro
většinu radních vysoká. Utržené peníze za prodej hodlá TJ investovat do hřiště, instalace
závlahy hřiště, vybudování studny, výstavby dětského koutku a občerstvení apod.
Obec by tímto nákupem získala stavební pozemek ve středu obce, který by sloužil jako
rezerva pro částečnou úhradu nákladů stavby „Kulturního, společenského a sportovního
centra v Rajhradicích“. Do té doby bude sloužit jako manipulační plocha pro obec. V případě,
že pozemek nebude použit jako finanční rezerva, může být v místě zřízen menší parčík apod.
Po dohodě s TJ je na tento pozemek umístěná obytná buňka, kterou obývá p. Spáčal. Na
pozemku byla obcí také zřízena přípojka elektrické energie. Obec do tohoto pozemku již
nemalé prostředky investovala ( cca 100 tis. Kč) a bylo by škoda, samozřejmě po dohodě,
nabídku TJ nevyužít.
Tělovýchovné jednotě a radě obce starosta předložil ještě jeden návrh, který spočívá
v oddělení části pozemku podél jižní hranice společné s parcelami 438/2 a 439/2.Plocha
oddělené části by přibližně odpovídala částce zástavního práva a takto vzniklou parcelu by
obci TJ převedla do vlastnictví. Jednalo by se o pás o šířce 6m a o výměře 272 m2. Takto by
bylo vyřešeno umístění obytné buňky s p. Spáčalem s elektrickou přípojkou. Obec by hradila
„jen“ geometrický plán cca 5000,-Kč a vklad do katastru 1000,-Kč. Do budoucna bychom
mohli tento pozemek využívat jako manipulační plochu nebo při nepotřebnosti jej prodat na
stavební místo. Sousední rodinný domek má šířku také necelých 6 m. Zbytek pozemku by
mohla TJ prodat za tržní cenu jako stavební pozemek pro výstavbu dvou RD. S tímto
návrhem většina rady souhlasí, ale TJ nesouhlasí. Na den 3. 4. 2012 v 18.00 hod. do sálu OÚ
starosta svolal společné jednání se zástupci TJ Rajhradice, představiteli rady a zastupitelstva
obce.
Starosta obce předal slovo zástupci TJ Rajhradice panu Robertu Hájkovi:
R. Hájek seznámil ZO s rozpočtem investic do areálu TJ Rajhradice a v krátkosti vysvětlil
záměr na zkvalitnění činnosti Tělovýchovné jednoty Rajhradice.
Jak již avizoval na jednání zastupitelstva obce Rajhradice v roce 2011, kde žádal o podporu
ve výši 50.000,-Kč na činnost oddílu, ZO toto akceptovalo a TJ se rozhodla areál
rekonstruovat a dostat jej alespoň do stavu, kdy se za něj nebude muset stydět.
Základním výhledem v první etapě této rekonstrukce je zkvalitnění hrací plochy, vybudování
zázemí pro diváky a vybudování relaxační zóny pro děti a mládež. Dovoluje si tvrdit, že tento
záměr je jednak naší prioritou a dále si myslí, že důstojný sportovní areál, který je na
pozemcích obce je i vizitkou obce a i dobrou reklamou nás všech.

Ke konkrétním již provedeným investicím uvádí, že TJ za výrazné pomoci ze strany obce již
v roce 2011 vybudovali posezení pro diváky na přírodní tribuně v areálu. Dále se podařilo
vybudovat závlahu hrací plochy v celkovém nákladu 165000,-Kč. Tuto částku hradili částečně
ze zdrojů TJ a částečně ze sponzorských zdrojů. Dále se podařilo zbavit areál zcela
nedůstojného stánku pro občerstvení, tolik známého autobusu.
Pomoci členů TJ a výrazné podpory ze strany pana Ing. V. Zedníčka se podařilo sehnat dvě
buňky pro občerstvení, které budou sloužit jak v rámci fotbalových utkání, tak pro důstojné
pořádání veškerých akcí v areálu TJ (hody, sportovní dny pro děti, loučení s prázdninami,
pálení čarodějnic) jakož mnohých jiných. Tato rekonstrukce nyní intenzivně probíhá a
celkové náklady odhadujeme mezi 60.000 až 100.000,-Kč.
Dále má TJ v plánu vybudovat aktivní dětské relaxační centrum (hřiště). Záměrem je dostat
děti jednak na fotbalové hřiště a tímto podporovat tělovýchovu jako celek a také při trénincích
mládeže, mužů a utkání dostat do areálu co nejširší vrstvu obyvatel Rajhradic (maminky
s kočárky, děti a prostě celé rodiny). Náklady na tyto investice odhadují na 100.000,-Kč.
V dalších etapách chce TJ vybudovat rozhlas, ochranné sítě za brankami, osvětlení hřiště
potažmo areálu, oplocení části pozemku. V návaznosti na komunikaci s obcí a zjištění možné
realizace výstavby sportovně kulturního centra stále TJ odkládá investice do kabin, které
nejsou sice v moc dobrém stavu, ale toto je věc, která snese jistě ještě nějaký čas. Jen pro
informaci rozpočet TJ Rajhradice na rok 2012 bez uvedených investic je cca 90.000Kč. Toto
jsou nutné výdaje pro činnost TJ.
Cílem je zkvalitnění činnosti TJ a vybudování podmínek pro výchovu mládeže v řadách TJ a
v neposlední řadě dobrých podmínek pro členy TJ Rajhradice.
Závěrem oficiálně oslovil ZO s nabídkou prodeje pozemku po bývalé sokolovně v areálu obce
Rajhradice. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a záměrům je jasné, že ani činností a
žádáním nejrůznějších dotací nemůže TJ Rajhradice tyto plánované investice a práce provést
bez potřebných finančních zdrojů. Proto se rozhodli prodat tento pozemek a obec je pro TJ
natolik důležitý partner, že se rozhodli s tímto návrhem oslovit ZO. Po předběžné domluvě
s panem starostou Přichystalem se celý výbor TJ dostavil na zastupitelstvo a chtějí znát názor
zastupitelů a celou věc podrobně prodiskutovat.
K uvedenému tématu, hlavně o výši ceny za m2, diskutovali Ing. J. Vaníček, Ing. F. Marcián,
L. Přichystal, M. Herman, J. Hudlík, J. Lipták a zástupci TJ Rajhradice K. Bednář, M. Veselý,
R. Hájek.
V diskusi TJ Rajhradice sdělila ZO, že trvá na původním návrhu ceny 1800,- Kč/m2. Po
diskusi TJ Rajhradice svůj návrh ceny upravila na 1700,- Kč/m2 s tím, že tato částka je
konečná.
Po diskusi starosta obce zrušil schůzku, kterou navrhoval na den 3. 4. 2012 v 18.00 hod. do
sálu OÚ jako společné jednání se zástupci TJ Rajhradice, představiteli rady a zastupitelstva
obce, protože TJ sdělila ZO své jednoznačné stanovisko a navržená schůzka by byla
bezpředmětná.
ZO bere na vědomí přednesené informace a další jednání bude probíhat na dalším zasedání
ZO.
8. Prodej pozemku p.č. 832/3 (pod bytovkou) a části pozemku p.č. 621 v k.ú. Rajhradice
Část pozemku p.č. 621
Vzhledem k tomu, že je předmětem prodeje studna, která není v majetku obce a na
doporučení auditora navrhuji zrušit usnesení č.9 a 10 ze dne 31.10.2011.

Usnesení č. 9 ze dne 31.10.2011
ZO schvaluje prodej studny na části obecního pozemku p.č. 621 p. Pavlu Bednářovi za cenu
13 750,-Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Usnesení č.10 ze dne 31.10.2011
ZO schvaluje prodej části obecní parcely č. 621 o výměře 9m2 za cenu 2 250,-Kč panu Pavlu
Bednářovi a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Cena bude navýšena o poplatek za
vklad do katastru a daň z převodu nemovitosti.
Návrh nového usnesení
ZO schvaluje prodej části obecního pozemku parcela č. 621 o výměře 9m2 za reálnou
hodnotu 17 480,-Kč panu Pavlu Bednářovi a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Usnesení č. 9
ZO ruší Usnesení č. 9 a č. 10 ze dne 31.10.2011.
Pro:
11 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č.10
ZO schvaluje prodej části obecního pozemku parcela č. 621 o výměře 9m2 za reálnou
hodnotu 17 480,-Kč panu Pavlu Bednářovi a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Pro:
11 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se: 0
Pozemek p.č. 285/2
Ze stejného důvodu jak je uvedeno výše navrhuje starosta zrušit usnesení č. 8 ze dne
14.9.2011
Usnesení č. 8 ze dne 14.9.2011
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 285/2 o výměře 61 m2 v k.ú. Rajhradice panu Radku
Černému za celkovou cenu 79 000,-Kč. Cena zahrnuje 1.250,-Kč/m2, 500,-Kč za vklad do
katastru nemovitostí a 3% z celkové částky na daň z převodu nemovitosti.
Návrh nového usnesení
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 285/2 o výměře 61 m2 v k.ú. Rajhradice panu Radku
Černému za reálnou cenu 79 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuse.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 11
ZO ruší Usnesení č. 8 ze dne 14.9.2011.
Pro:
11 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 12
ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 285/2 o výměře 61 m2 v k.ú. Rajhradice panu Radku
Černému za reálnou hodnotu 79 000,-Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Pro:
11 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se: 0
Pozemek p. č. 832/3 (pod bytovkou)
Ze stejného důvodu jak je uvedeno výše navrhuje starosta zrušit usnesení č. 8 ze dne
31.10.2011
Usnesení č. 8 ze dne 31.10.2011
ZO schvaluje prodej p. č. 832/3 vlastníkům nemovitosti postavené na tomto pozemku za cenu
250,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. Prodejní cena bude navýšena
o poplatek za vklad do katastru nemovitostí a daň z převodu nemovitosti.
Návrh nového usnesení
ZO schvaluje prodej p. č. 832/3 vlastníkům nemovitosti postavené na tomto pozemku za
reálnou hodnotu 250,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. Prodejní
cena bude navýšena o poplatek za vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti a
o cenu geometrického plánu.
Usnesení č. 13
ZO ruší Usnesení č. 8 ze dne 31.10.2011.
Pro:
11 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č.14
ZO schvaluje prodej p. č. 832/3 vlastníkům nemovitosti postavené na tomto pozemku za
reálnou hodnotu 250,- Kč/m2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. Prodejní
cena bude navýšena o poplatek za vklad do katastru nemovitostí, daň z převodu nemovitosti a
o cenu geometrického plánu.
Pro:
11 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se: 0
9. Pojmenování nové ulice
Starosta informoval zastupitele, že je potřeba pojmenovat novou ulici, která vznikla
výstavbou několika rodinných domů v lokalitě „Na stráni“, bližší upřesnění místa dostali
zastupitelé v materiálech k jednání ZO.
Po několika přednesených návrhách se zastupitelé dohodli schválit návrh p. M. Hermana, aby
se nová ulice jmenovala Ulička.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.

Usnesení č. 15
ZO schvaluje pojmenování nové ulice v lokalitě jižně od bytového domu č. p. 177 názvem
Ulička.
Pro:
11 - Ing. J. Bednář,V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, J. Lipták, Ing. F. Marcián, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Vaníček
Proti:
0
Zdržel se: 0
10. Zprávy komise životního prostředí
Zprávy o činnosti komise životního prostředí přednesl Ing. Milan Komenda.
Sdělil, že byly podány čtyři žádosti o dotace, které se týkají přímo životního prostředí
- Dovýsadba stromořadí v lokalitě „Hrubá louka“
- Dovýsadba stromořadí v lokalitě „Kantorky“, podél části cyklostezky
- Výsadba biocentra jižně od SIADU na pozemku pana Ing. V. Zedníčka, který
k tomuto účelu pozemek dal k dispozici.
- Zastřešení kontejnerového stání ve sběrném dvoře
ZO bere na vědomí zprávy komise životního prostředí.
11. Různé
Ing. J. Vaníček – je potřeba obnovit pásy na přechodu na ulici Opatovická a upozornil na
nefunkční měřič rychlosti vozidel ve směru od Rebešovic.
V reakci starosta odpověděl, že během měsíce dubna budou pásy obnoveny, nefunkční měřič
bude opraven.
J. Homolová – požádala o pomoc při čištění okapů na kapličce, upozornila na nevhodné
umístění informační tabule naučné stezky u Kapličky
- Sbírka na opravu kapličky – o povolení musí požádat obec, požádala proto starostu
obce o spolupráci
Ing. Koláček – upozornil na špatný stav autobusové zastávky v Chrlicích směrem na
Rajhradice
Starosta v reakci odpověděl, že dne 4.4.2012 je opět svoláno jednání s firmou Kordis
v souvislosti s obnovením linky č. 514 do Modřic což je důležitější než špatný stav zastávky
v Chrlicích. Po vyřešení tohoto problému budeme tuto zastávku řešit.
M. Herman se dotázal na splatnost místních poplatků a jejich navýšení.
Starosta v reakci odpověděl, že platná vyhláška, kterou ZO schválilo, jednoznačně stanovuje
termín splatnosti veškerých místních poplatků. Ve vyhlášce je také uvedena možnost navýšení
místních poplatků hrazených po termínu splatnosti až na trojnásobek. Termín splatnosti
místních poplatků je vyhláškou stanoven na 31.3. každého kalendářního roku.
12. Závěr
Po vyčerpání programu starosta obce schůzi ukončil ve 20.55 hodin.

Zapsal:

L. Přichystal
Z. Divišová

Ověřil: Ing. J. Bednář, v.r.
otisk razítka
Luboš Přichystal, v.r.
starosta obce

Vladimír Černý, v.r.

