Zápis
z 2.veřejného zasedání zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 29.11. 2006
Zahájeno: 18.05 hod
Ukončeno: 21.45 hod.
Přítomni :
K. Baka, Ing. J. Bednář, B.Beránková, V.Černý, Ing. F. Homola, D.Karásek, Ing. E.Klašková, Ing.
M.Kubeš, J. Lipták, V. Mátl, Z. Mittner, P.Nevídal, L.Přichystal, V.Sládková, Ing. J. Vaníček
1. Starosta obce zahájil 2. 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 15 členů
zastupitelstva , zastupitelstvo je tedy usnášení schopné. Zapisovatelkou byla jmenována Z. Divišová.
Starosta uvedl, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací
místnosti.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání ZO. Navržení
byli D.Karásek a Ing. F. Homola , kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 2. zasedání ZO Rajhradice pana D. Karáska a Ing. F.
Homolu.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání, který byl doplněn o bod č. 5 a 8 a poté členy ZO
schválen.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod
2. Zprávy ze zasedání rady
3. Jednací řád ZO
4. Určení funkcí, ve kterých budou členové ZO dlouhodobě uvolněni
5. Počet členů výborů ZO
6. Volba předsedy kontrolního výboru
7. Volba předsedy ﬁnančního výboru
8. Volba členů kontrolního a ﬁnančního výboru
9. Odměny neuvolněných zastupitelů
10. Přidělení obvodů zastupitelům
11. Pověření k zastupování obce Rajhradice v dobrovolném svazku obcí „Region Židlochovicko“
12. Smlouva o dílo na instalaci intercomu a elektronického zabezpečovacího zařízení v budově MŠ
Rajhradice
13. Smlouva o pronájmu mostní konstrukce k reklamním účelům
14. Dodatek ke smlouvě o dílo o dodávce stavebních prací na stavbu „Chodník Rajhrad – Rajhradice“
15. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizace a správě internetové prezentace
16. Cena svozu odpadu na rok 2007
17. Rozpočtové opatření č. 5
18. Rozpočtové provizorium na rok 2007
19. Návrhy rozpočtu na rok 2007
20. Různé
21. Závěr
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. Starosta přednesl zprávy ze zasedání rady konané dne 13.11.2006, která:
provedla na žádost ředitelky MŠ výběr dodavatele elektronického zabezpečovacího systému
ze tří nabídek
Výběr uchazečů od nejvhodnějšího po nejméně vhodného:

Elektroplus, spol. s r.o., Vodařská 7, 619 00 Brno
Elektro Pernica, Podomí 79, 683 04 Drnovice
Menšík Ivo, Dornych 108, 617 00 Brno
Rada obce požaduje, aby součástí smlouvy byl náčrt systému, popis funkcí EZS, servis 24 hodin denně 7
dní v týdnu. Cena udaná v nabídce je maximální, více náklady nad rámec systému neakceptujeme.
Rada obce uděluje ředitelce MŠ paní J. Odehnalové odměnu za vynaložené úsilí při rozběhu
nového právního subjektu.
projednala žádost o ﬁnanční příspěvek ZO včelařů v Rajhradě. Starosta byl pověřen
projednáním výše ﬁnančního příspěvku se zástupcem ZO včelařů. Výše příspěvku bude
projednána na příštím zasedání rady obce.
projednala žádost o povolení vykácení 1 stromu na obecní par. č. 486/1, kterou podal pan Petr
Štelcl, Na Kopečku 218. Rada obce povoluje vykácení třešně z důvodu stáří a padání suchých
větví.
projednala žádost o povolení vykácení 1 stromu na par. č. 408 v k.ú. Rajhradice, kterou podal
pan Tomáš Fojtík, Nebovidy 147. Rada obce povoluje vykácení třešně. Strom brání ve
výstavbě nového rod. domu. Pan Fojtík se zavázal vysadit na pozemku jiné dřeviny.
projednala žádost o vykácení 3 stromů na obecním pozemku par. č. 282/1, kterou podala
ﬁrma ŠJEDR,s.r.o., Rajhradice, Opatovická 20.
Rada obce souhlasí s odstraněním 1 stromu před pozemkem par. č. 277 z důvodu poškozování
zídky ohraničující tento pozemek. Firma ŠJEDR, s.r.o. tento strom odstraní na vlastní náklady.
U zbývajících dvou stromů provede Obecní úřad Rajhradice nezbytný udržovací řez.
nechá zpracovat návrh řešení počítačového vybavení obecního úřadu a knihovny u několika
ﬁrem. Návrhy budou projednány na příštím zasedání rady obce.
rozhodla, že paní Z. Divišová doplní text webových stránek do konce roku 2006.
doporučila pořízení 2 mobilních telefonů. Rada obce pověřuje starostu průzkumem nabídky a
zakoupením těchto telefonů.
stanovila datum příštího zasedání ZO na 29.11.2006 a projednala program.
Zprávy ze zasedání rady obce konané dne 27.11.2006, která:
byla informována starostou obce o jmenování inventarizační komise pro provedení
inventarizace majetku obce .Fyzická inventura bude provedena k 31.12.2006.
projednala žádost ZO včelařů v Rajhradě o ﬁnanční příspěvek na svou činnost. RO schválila
příspěvek pro ZO včelařů v Rajhradě ve výši 1.500,- Kč. Příspěvek bude proplacen po
předložení daňových dokladů.
zřídila komisi životního prostředí ve složení :
předseda:Ing. Milan Komenda,
členové: Jaroslav Dobrovolný a Jiří Lipták
projednala žádost pana J. Liptáka, Hlavní 21 o vyjádření k rekonstrukci části RD, ulice Hlavní
21. Rada obce souhlasí s rekonstrukcí části RD dle předložené projektové dokumentace.
Rekonstrukce není v rozporu s Územním plánem obce.
projednala žádost manželů Škorpíkových, Dvořákova 42, Židlochovice o vyjádření ke stavbě
RD na pozemku p.č. 31 v k.ú. Rajhradice.Parcela č. 31 v k.ú. Rajhradice je v platném územním
plánu vedená jako individuální rekreace – zahrady s výhledem k výstavbě RD. Vzhledem k
zástavbě RD v okolí bude tato stavba doplňovat zástavbovou linii v ulici Krátká. Rada obce
souhlasí s výstavbou RD manželů Škorpíkových na této parcele.
projednala náměty pro územní plán - změny a rozšíření stavebních pozemků, zpracování
regulativu pro zástavbu (zamezení přehuštěné zástavby),náměty na řešení dopravní situace v
obci, přechody pro chodce před budovou MŠ a ZŠ
Usnesení č. 3
ZO bere na vědomí zprávy z rady.
3. Zastupitelům byl s pozvánkou na dnešní zasedání doručen návrh Jednacího řádu ZO.

K jednacímu řádu byly zastupiteli navrženy tyto změny:
v čl. 8 odst. 2 odstranit větu „Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu obce předkládá
návrhová komise.“ Z dalšího textu vypustit zmínku o návrhové komisi.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
čl. 7 odst. 3 odstranit část textu „a rozhodnutí, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu
zvlášť či společně ke všem materiálům.“
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
čl. 7 odst. 16 odstranit text „ - doba diskusního vystoupení se omezuje (max. na 5 minut a u
předkladatele na 10 minut)“
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
čl. 9 odst. 4 doplnění textu takto:
„ na úřední desce obecního úřadu v zákonné lhůtě obvyklým způsobem“
„ na webových stránkách obce v zákonné lhůtě obvyklým způsobem“
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ing. Kubeš dále navrhl doplnit jednací řád o nový článek tímto textem:
„Zastupitel se zdrží takového jednání, které by vedlo ke střetu veřejného zájmu s jeho zájmem
soukromým. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro něj, rodinu, blízké a příbuzné
osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měl nebo má obchodní nebo politické
vztahy.“
Pro: 5 Proti: 9 Zdržel se: 1
Usnesení č. 4
ZO schvaluje jednací řád se schválenými změnami. ZO ruší v plném rozsahu Jednací řád ZO ze dne
29.1.2003.
Pro: 9 Proti: 5 Zdržel se: 1
4. Určení funkcí, ve kterých budou členové ZO dlouhodobě uvolněni
Usnesení č. 5
ZO schvaluje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
5. ZO podle platného zákona zřizuje vždy ﬁnanční a kontrolní výbor. Počet členů výboru je vždy lichý ,
výbory jsou nejméně tříčlenné.
Usnesení č. 6
ZO schválilo tříčlenný kontrolní výbor a tříčlenný ﬁnanční výbor.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
6. Na předsedu kontrolního výboru se rozhodli kandidovat :
V.Sládková a Ing. M. Kubeš.
ZO se usneslo na veřejné volbě.
Hlasování pro paní V. Sládkovou
Pro: 9 Proti: 5 Zdržel se: 1
Hlasování pro Ing. M. Kubeše
Pro: 5 Proti: 9 Zdržel se: 1
Usnesení č. 7
Předsedou kontrolního výboru byla zvolena paní Věra Sládková
Pro: 9 Proti: 5 Zdržel se: 1
7. Na předsedu ﬁnančního výboru se rozhodl kandidovat: Ing. F. Homola

Pro: 13 Proti: 1 Zdržel se: 1
Usnesení č. 8
Předsedou ﬁnančního výboru byl zvolen pan Ing. František Homola
Pro: 13 Proti: 1 Zdržel se : 1
8. Volba členů výborů :
Do kontrolního výboru se rozhodli kandidovat : D.Karásek a V. Mátl
Usnesení č. 9
ZO zvolilo členy kontrolního výboru dva zastupitelé:
Pan David Karásek a pan Václav Mátl
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 3
Do ﬁnančního výboru se rozhodli kandidovat : Ing. J. Bednář a P. Nevídal
Usnesení č. 10
Za členy ﬁnančního výboru byli zvoleni pan Ing. Jindřich Bednář a pan Pavel Nevídal
Pro: 13 Proti : 0 Zdržel se: 2
9. Starosta obce podal návrh na odměny neuvolněných členů ZO s platností od 1.11.2006:
místostarosta odměna ve výši 10.000,- Kč měsíčně
členové rady 1.130,- Kč měsíčně
předsedové výborů odměna ve výši 960,- Kč měsíčně
členové výborů 760,- Kč měsíčně
člen ZO odměna ve výši 300,- Kč měsíčně
člen komise ŽP s platností od 1.12.2006 760,- Kč měsíčně
Ing. Kubeš – navrhl, aby odměny byly všem zastupitelům vypláceny bez příplatku
Pro: 5 Proti: 8 Zdržel se: 2
Usnesení č. 11
ZO schválilo odměny v navrhované výši. O výši odměn bude ZO znovu jednat na konci příštího roku.
Pro: 9 Proti: 5 Zdržel se: 1
10. Zastupitelé obdrželi přidělení svých obvodů v obci, viz příloha č.1.
Usnesení č. 12
ZO bere na vědomí rozdělení obce na obvody a jejich přidělení jednotlivým zastupitelům.
11. Pověření k zastupování obce Rajhradice v dobrovolných svazcích obcí – Region Židlochovicko, Region
Cezava, Dobrovolný svazek obcí Cyklistická stezka B-V, Sdružení CZ B-V
Usnesení č. 13
ZO pověřilo starostu obce pana Luboše Přichystala k zastupování obce Rajhradice v dobrovolných
svazcích Region Židlochovicko, Region Cezava, DSO Cyklistická stezka Brno-Vídeň a Sdružení Cyklistická
stezka Brno-Vídeň.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
12. Smlouva o dílo č. 10451/2006 na instalaci intercomu a elektronického zabezpečovacího zařízení v
budově MŠ Rajhradice s ﬁrmou ELEKTRO PLUS,s.r.o., Vodařská 7, 619 00 Brno.
Usnesení č. 14
ZO schválilo Smlouvu o dílo na instalaci intercomu a elektronického zařízení v budově MŠ Rajhradice mezi
Obcí Rajhradice a ﬁrmou ELEKTRO PLUS,s.r.o. Brno a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
13. Smlouva o pronájmu plochy pro reklamní účely s ﬁrmou SIAD Czech spol. s r.o.,Braňany 193. Cena
pronájmu bude činit 70.000,- Kč/rok.
Usnesení č. 15
ZO schválilo Smlouvu o pronájmu plochy pro reklamní účely mezi Obcí Rajhradice a ﬁrmou SIAD Czech
spol. s.r.o. a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
14. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo o dodávce stavebních prací na stavu „Chodník Rajhrad – Rajhradice“ ze
dne 20.7. 2006
Usnesení č. 16
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo o dodávce stavebních prací na stavu „Chodník Rajhrad –

Rajhradice“ ze dne 20.7. 2006 a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
15. Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizace a správě internetové prezentace
Usnesení č. 17
ZO schválilo Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě internetové prezentace mezi Obcí
Rajhradice a Synetix,s.r.o., Kytnerova 7, 621 00 Brno a pověřila starostu obce jejím podpisem.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
16. Cena svozu odpadu na rok 2007.
Usnesení č. 18
ZO bere na vědomí, že cena za svoz domovního odpadu pro rok 2007 se nemění a zůstává stejná jako v
roce 2006, tj. 350,- Kč / rok /občana.
17. Rozpočtové opatření č. 5
V příjmové části byly navýšeny položka 1122 o 43tis., pol. 1351 o 70tis., § 3111 o 30tis., pol. 4232 o
560tis. a pol. 4213 o 247tis. Kč.
Ve výdajové části byly navýšeny § 2321 o 70tis., § 3111 o 5tis.,§ 3612 o 3tis., § 3745 o 20tis., § 6171 o
50tis., § 6399 o 43tis., § 1019 o 1,5tis., § 3113 o 26tis. a § 2321o 1521,5tis. Kč. .
Ve výdajové části byl ponížen § 3111 o 30tis.Kč a rezerva § 6409 byla ponížena o 760tis. Kč.
Rozpočtovým opatřením č. 5 byla příjmová a výdajová část navýšena o 950tis. Kč.
Usnesení č. 18
ZO schválilo Rozpočtové opatření č. 5.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0
18. Rozpočtové provizorium pro rok 2007.
Usnesení č. 19
ZO schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2007 v tomto znění:
obec Rajhradice se do doby, než bude schválen rozpočet pro rok 2007 bude řídit rozpočtem
roku 2006
pověřuje starostu obce k doplacení pozastavených faktur v průběhu měsíce ledna 2007 ﬁrmě
VOD-KA,a.s. Litoměřice z důvodu ukončení zkušebního provozu podtlakové kanalizace
Pro: 15 Proti : 0 Zdržel se: 0
19. Návrhy do rozpočtu na rok 2007
Starosta obce vyzval zastupitele, aby si do příštího zasedání ZO připravili návrhy do rozpočtu na rok 2007.
Na tomto zasedání byly navrženy tyto návrhy:
při příležitosti 100. výročí výstavby boží muky u bývalé sokolovny provést rekonstrukci
v celé obci provádět ve větší míře výsadbu stromů a údržbu zeleně
Usnesení č. 20
ZO bere na vědomí podané návrhy.
Různé:
Pan Ing. Homola podal návrh, aby se ZO zabývalo výstavbou kulturně tělovýchovné budovy na místě
bývalé sokolovny dle studie, která byla zhotovena již v roce 1996.
Zastupitelé pověřili starostu obce kontrolou záruk povrchů po stavbě podtlakové kanalizace.
Starosta obce na závěr poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.
Zapsala:
Z. Divišová
Ověřili:
Ing. F. Homola
D. Karásek

