Zápis
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 5.10.2016
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 20,35 hod.

Přítomni: Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
J. Minaříková,
L. Přichystal
Omluveni: J. Knotek, Ing. J. Zemánek, Mgr. M. Čermáková
Hosté: M. Ustohalová
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 21. zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice v 18 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 starosty.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 21. zasedání
ZO. Navrženi byli: V. Mátl, Ing. M. Kubeš.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 21. veřejné zasedání ZO Rajhradice pana
V. Mátla a Ing. M. Kubeše.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, Ing. M. Komenda,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Smlouva o dílo na dodatečné stavební práce v Mateřské škole Rajhradice
3. Smlouva o dílo na sanaci trhlin v Kapli sv. Scholastiky
4. Veřejnoprávní smlouva o finančním příspěvku pro TJ Rajhradice, Rozpočtové
opatření č.5
5. Různé
6. Závěr

Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:
1. Technický bod
2. Smlouva o dílo na dodatečné stavební práce v Mateřské škole Rajhradice
3. Smlouva o dílo na sanici trhlin Kapli sv. Scholastiky
4. Veřejnoprávní smlouva o finančním příspěvku pro TJ Rajhradice, Rozpočtové
opatření č. 5
5. Vstup obce Rajhradice do spolku „Sdružení obcí a svazků obcí“
6. Minimální síť sociálních služeb
7. Smlouva o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu
„Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních
služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP
Židlochovice pro rok 2016“
8. Zimní údržba
9. Chodník a zastávka s přechodem pro chodce na ulici Hlavní
10. Různé
- Odvodnění ulice Trávníky
11. Závěr
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, Ing. M. Komenda,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Smlouva o dílo na dodatečné stavební práce v Mateřské škole Rajhradice
Starosta konstatoval, že již informoval zastupitelstvo o vícepracích, které vznikly při realizaci
stavby rozšíření mateřské školy. Jedná se o náklady vzniklé likvidací staré kanalizační jímky
a změny materiálu v konstrukci podlah z důvodu zkrácení montážní lhůty finální vrstvy
podlahy. Celková částka víceprací je 435.685,31Kč s DPH.
Starosta otevřel diskuzi.
V. Mátl – za zbourání septiku a odvoz chtějí 220tis.Kč?
Ing. F. Marcián – nebylo to jen zbourání, septik se musel zasypat.
V. Mátl- jak je veliký?
Starosta – 15x10m, v prostředku byla hloubka 2m.
J. Lipták – samotná stavba se prodražila o kolik Kč?
Starosta – firma cenu ve smlouvě dodržela, náklady navíc byly vyvolány likvidací jímky a
změnou materiálu podlahy z důvodu dodržení termínu kolaudace stavby.
Ing. J. Bednář – částka za tyto vícepráce bude v dalším rozpočtovém opatření?
Účetní M. Ustohalová – rozpočtové opatření musí schválit rada obce.

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou VASTAV, s.r.o., Staňkova 103/18, Brno, na demolici
a sanaci stávající jímky na pozemku p.č. 765 a 766/1 v k.ú. Rajhradice a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, Ing. M. Komenda,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
3. Smlouva o dílo na sanici trhlin v Kapli sv. Scholastiky
Starosta uvedl, že I. a II. etapa oprav kapličky byla úspěšně dokončená. Budova kapličky byla
zpevněná po celém obvodu základového pasu přibetonováním železobetonového bloku. Dále
došlo ke stažení celé konstrukce budovy v úrovni pat kleneb ocelovými lany, které byly
napnuty na předepsanou hodnotu. V prostoru půdy pod pozednicí vazby střechy byl po celém
obvodu budovy vybudován železobetonový věnec, který byl zakotven do přilehlého zdiva.
Při této opravě vznikly také vícepráce, které spočívají v důkladné sanaci trhlin a změny táhel
za napínací lana. Projektová dokumentace řešila opravu trhlin jen povrchovým zednickým
zapravením. Pata kleneb měla být stažena ocelovými táhly, které byly nahrazeny ocelovými
lany s vyšší pevností. Celková částka víceprací je 85.668,-Kč s DPH.
Starosta otevřel diskuzi.
Ing. J. Bednář – řešila firma odizolování?
Starosta – odizolování kapličky se znovu nedělalo. Statik nám nedoporučil kapličku znovu
podřezávat.
Ing. F. Marcián – zmínil, že se na kapličce udělalo nové uzemnění hromosvodu, spárovala se
i koruna klenby.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.4
ZO schvaluje Smlouvu o dílo s firmou SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11, Brno, na sanici
trhlin v Kapli sv. Scholastiky a pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 11- Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, Ing. M. Komenda,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
4. Veřejnoprávní smlouva o finančním příspěvku pro TJ Rajhradice, Rozpočtové
opatření č. 5
TJ Sokol Rajhradice požádal o příspěvek na trenéry pro děti ve výši 30.000,-Kč. Celkový
příspěvek za rok 2016 na provoz TJ Sokol je vyšší než 50.000,-Kč. Přidělení tohoto příspěvku
dle zákona podléhá schválení Zastupitelstvu obce Rajhradice. V souvislosti s tímto je
zákonem uloženo Zastupitelstvu obce Rajhradice, aby ve výši příspěvku schválila Rozpočtové
opatření č.5.

V18:35 hodin se dostavil J. Klaška.
Starosta otevřel diskuzi.
Bc. R. Hájek – vysvětlil důvod žádosti o příspěvek – 50tis.Kč použito na provoz, 30tis.Kč na
trenéry pro děti. Konstatoval, že se bohužel ze strany rodičů nepodařilo nikoho přesvědčit,
aby děti trénoval. Proto se trenéři musí zaplatit.
Ing. F. Marcián – kolik je dětí?
Bc. R. Hájek – 35 dětí.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.5
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o finančním příspěvku ve výši 30.000,-Kč pro TJ
Rajhradice.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
J. Minaříková, L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo přijato.
Usnesení č.6
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.5
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
J.
Minaříková, L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.6 bylo přijato
5.Vstup obce Rajhradice do spolku „Sdružení obcí a svazků obcí“
Před nedávnem ZO odsouhlasilo vstup do SOVVI (Sdružení obcí vlastníku vodohospodářské
infrastruktury) z důvodu přímého zadání provozování kanalizace firmě Vodárenská akciová
společnost, a.s. Od 1.10.2016 nabude účinnosti nový Zákon o zadávání veřejných zakázek
(ZZVZ). Tato nová právní norma v § 11 nově upravuje podmínky výjimky „in – house“
zadávání a to včetně definice soukromé osoby pro účely tohoto zákona.
Nový zákon v § 11 odst.(1) písm.b) předepisuje, že v takto ovládané osobě nemá majetkovou
účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel nebo ovládající veřejní zadavatelé.
Vzhledem k tomu, že v SOVVI mají majetkovou účast i jiní než veřejní zadavatelé je nutno
učinit opatření vedoucí ke konformnosti s novým ZZVZ.
Tato opatření budou spočívat v tom, že společníkem společnosti Svaz VKMO s.r.o. bude
místo SOVVI nově zřízený zapsaný Spolek obcí a svazků obcí (dále jen „Spolek“), který bude
založen dle příslušných ustanovení nového občanského zákoníku pouze z řádných členů
SOVVI, kterými jsou obce nebo svazky obcí.
SOVVI nadále nebude společníkem společnosti Svaz VKMO s.r.o. a jeho činnost se bude
výhradně soustřeďovat na oborovou spolupráci a na přípravu a tvorbu legislativy, která by
měla dopad na vlastníky a provozovatele infrastruktury.
Účast v novém spolku nebude mít pro stávající řádné členy SOVVI žádné finanční nároky.
Tato změna nám i nadále umožní, že členům nově zřízeného spolku bude moci
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. provozovat vodovody a kanalizace přímo,

bez nutnosti vypisovat koncesní řízení, na základě tzv. vertikální spolupráce, která je nově
definovaná § 11 nového ZZVZ.
Starosta otevřel diskuzi.
Bc. R. Hájek – má význam zůstat v SOVVI?
Starosta – ano.
Ing. M. Komenda – budeme moci být členem i bez majetkového podílu?
Starosta – ano.
V. Mátl – proč?
Starosta – SOVVI se bude výhradně soustřeďovat na oborovou spolupráci a na přípravu a
tvorbu legislativy, která by měla dopad na vlastníky provozovatele infrastruktury.
Ing. M. Komenda – bude mít nový spolek podíl ve Vodárenské akciové společnosti?
Starosta – ano.
Ing. M. Komenda – můžeme tedy kanalizaci předat v režimu In-house?
Starosta – ano.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.7
ZO schvaluje vstup obce Rajhradice do spolku „Sdružení obcí a svazků obcí“.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J.
Minaříková, L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
6. Minimální síť sociálních služeb
Stejně, jako v loňském roce, tak i pro rok 2016 by mělo Zastupitelstvo města Židlochovice
na svém zasedání dne 5.10 2016 schválit pro rok 2017 procentní spoluúčast na financování
sociálních služeb za náš region. Proto nás opět oslovuje město Židlochovice se žádostí o
projednání a nejlépe schválení spolufinancování sociálních služeb za občany naší obce, kteří
sociální službu využili. Pokud se podaří zajistit podporu spolufinancování sociálních služeb
ze stran všech obcí našeho regionu, tak jako na letošní rok, Zastupitelstvo města Židlochovice
s největší pravděpodobností bez problémů schválí spolufinancování za celý region.
1. Minimální síť sociálních služeb
Nejdříve je třeba schválit minimální síť sociálních služeb v regionu ORP Židlochovice pro
rok 2017. Služby jsou jako loni rozděleny do skupiny A a C. Podle odezvy od starostů na
spolufinancování v roce 2016 se dá říct, že se nám rozdělení služeb do skupin A a C
osvědčilo a proto navrhujeme zůstat u přiřazení do stejných skupin i v roce 2017.
Pro připomenutí dále uvádím definice jednotlivých skupin:




Skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování
Skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb
Skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není
možno služby financovat (např. příspěvkové org. kraje, jedinečné služby v kraji sídlící
v malých obcích apod.)

2. Spolufinancování sociálních služeb
Pro potřebu výpočtu výše částky spolufinancování budou použity údaje o službě
z předchozího roku (např. počet klientů za rok, lůžkodny, osobohodiny) a procentní výše
spoluúčasti daná „Pravidly řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského
kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“. Procentní výše
spoluúčasti zůstane stejná jako pro rok 2016. Tedy služby odborné sociální poradenství 5%,
služby sociální prevence 20%, služby sociální péče bez pečovatelské služby 8% a
pečovatelská služba 20%.
Po diskuzi starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.8
ZO schvaluje navrženou minimální síť sociálních služeb v ORP Židlochovice a garantuje
spoluúčast na financování sociálních služeb za občany obce Rajhradice dle navržené
procentní spoluúčasti – odborné sociální poradenství 5%, služby sociální prevence 20%,
služby sociální péče 8% a pečovatelská služba 20% dle aktuálního návrhu „Pravidel řízení o
přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování
sociálních služeb“.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
J. Minaříková, L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
7. Smlouva o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu
„Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb
občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok
2016“
Na základě předchozího bodu a schváleného usnesení starosta navrhl, aby zastupitelstvo
schválilo Smlouva o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu
„Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům
města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2016“.
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.9
ZO schvaluje Smlouvu o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu
„Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům
města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2016“.
Pro: 11 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška,
Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl, J. Minaříková, L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 1 – Ing. M. Komenda
Usnesení č.9 bylo přijato.

8.Zimní údržba
Starosta konstatoval, že náklady na zimní údržbu jsou takové, že z dlouhodobého hlediska se
obci vyplatí zimní údržbu provádět svými silami. Roční náklady na zimní údržbu jsou
v průměru ve výši 170tis.Kč za rok. Pořízení sypače a sněhové radlice za obecní traktor si
vyvolá jednorázovou investici ve výši cca 200tis.Kč. Přes zimní období je složité vymyslet
náplň práce pro obecní pracovníky, provádění zimní údržby by tento problém pomohlo
z velké části vyřešit.
Starosta navrhl, aby obec Rajhradice pořídila techniku na zimní údržbu a zimní údržbu si
prováděla sama.
Starosta otevřel diskuzi.
Bc. R. Hájek – kde budeme mít uskladněno tolik písku?
Starosta – v hale.
J. Lipták – kolik stojí sypač?
Starosta - cca 100tis.Kč, radlice cca 90tis.Kč.
V. Mátl – kolik stojí zimní údržba?
Starosta – cca 170tis.Kč ročně.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.10
ZO schvaluje nákup sypače a sněžné radlice pro zajištění zimní údržby.
Pro: 12 - Ing. J. Bednář, Mgr. I. Benadová, O. Burda, Bc. Robert Hájek, J. Klaška,
Ing. M. Komenda, Ing. M. Kubeš, J. Lipták, Ing. F. Marcián, V. Mátl,
J. Minaříková, L. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se:
Usnesení č.10 bylo přijato.
9.Chodník a zastávka s přechodem pro chodce na ulici Hlavní
Chodník na ulici Hlavní od MŠ po řeku Svratku a autobusová zastávka s přechodem pro
chodce v Loučce se začala projektovat před 2 roky. Bylo svoláno několik veřejných jednání
s dotčenými vlastníky s cílem projednat nejvhodnější umístění budoucího chodníku a
zastávky. Veškeré připomínky dotčených vlastníků jsou zapracovány do projektové
dokumentace, která je dnes pro informaci předložena ZO.
Po diskuzi starosta konstatoval, že ZO předloženou projektovou dokumentaci vzalo na
vědomí.
10. Různé
- odvodnění ulice Trávníky
Ing. F. Marcián – před školkou v ulici Trávníky se při velkým dešti tvoří velké jezero. Je
nutné řešit odvodnění celé ulice. Je to řešeno vsakem podél parkoviště, ale to nestačí. Jediná
možnost, jak tuto lokalitu odvodnit je, že se vody odvedou přes příkopy kolem hlavní silnice
do dešťové kanalizace u domu pana Pelikána. Příkopy budou sloužit jako trativod a jen
přebytečné vody přetečou do dešťové kanalizace a po té do řeky Svratky.
Starosta - náklady na tuto akci byly vyčísleny bez mála na 1mil.Kč. Bude nutná etapizace.
Ing. F. Marcián – v prvním kroku se provede zasakování a v další etapě se provede napojení
na dešťovou kanalizaci v Loučce. Dále uvedl, že oprava kapličky je již u konce, byla
provedena I. a II. etapa statického zajištění budovy. Paní Homolová všem děkuje a nabízí pro
realizaci III. etapy oprav zorganizování veřejné finanční sbírky. Po té představil projektovou

dokumentaci na opravu malého hřiště v areálu TJ. Projekt zahrnuje dvě varianty, které se liší
rozsahem a cenou. Důvodem k rozdělení je větší variabilita při podávání žádosti o dotace.
V. Mátl – upozornil na špatný stav ocelového zábradlí mostu přes dálnici D2 v lokalitě
Blatiny, který je v majetku obce. Stav doložil fotodokumentací. Konstatoval, že situace je
alarmující a že by se se stavem mostu mělo neprodleně něco dělat.
Ing. M. Kubeš – máme posudek, že most spadne?
Starosta – ne, nemáme, ale na špatný stav jsme byli Ředitelstvím silnic a dálnic upozorněni.
Ing. M. Kubeš – už jsme ho jednou prodávali a nedopadlo to. Zkusme ho prodat znovu.
Starosta – starosta poděkoval za informaci a přislíbil, že situaci s místostarostou prověří.
V. Mátl – mohli bychom se dotázat pana Ing. Sklenáře, jak to dopadlo s instalací filtrů?
Starosta – v Zemědělském družstvu byla provedena kontrola z Odboru životního prostředí
Jihomoravského kraje. Zemědělské družstvo dostalo 20.000,-Kč pokutu. Polovina z této
částky byla dle zákona zaslána na účet obce.
V. Mátl – upozornil na nesvítící lampu na přechodu pro chodce v ulici Opatovická. Dále
upozornil na zanesený příkop u přechodu pro chodce v ulici Opatovická a na díru
v komunikaci křižovatky ulic Hlavní – Trávníky.
Ing. M. Komenda – po obci se budou rozvážet žluté, modré a hnědé popelnice. Tím, že
zavádíme třídění je prokazatelně méně komunálního odpadu. Navrhuji proto, abychom svoz
komunálního odpadu o týden prodloužili.
Starosta – souhlasím, od nového roku to provedeme.
V. Mátl – dochází k odlepování QR kódů z popelnic. Co s tím?
Starosta – kódy objednáme a dodáme.
Starosta – pozval všechny přítomné na sobotní folklórní den.
Ve 20:02 hodin odchází z jednání Bc. R. Hájek a J. Lipták.

11.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 20,35 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:

V. Mátl, v.r.

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

