Zápis
z 9.veřejného zasedání zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 4.6.2007
Zahájeno: 18.05 hod
Ukončeno: 19.45 hod.
Přítomni :
K. Baka,Ing. J. Bednář, B.Beránková, V.Černý, Ing. F. Homola, D. Karásek, Ing. M. Kubeš,J. Lipták, V.
Mátl, Z. Mittner, P. Nevídal, L.Přichystal, V.Sládková, Ing. J. Vaníček
Omluven:
Ing. Klašková
1. Starosta obce zahájil 9. 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 13 členů
zastupitelstva , zastupitelstvo je tedy usnášení schopné .
Zapisovatelem byla jmenovaná Z. Divišová. 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 9. zasedání ZO. Navržení byli p. P. Nevídal a p. D. Karásek, kteří vyslovili s
návrhem souhlas.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 9. zasedání ZO Rajhradice pana P. Nevídala a pana D.
Karáska.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání, který byl poté členy ZO schválen.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
1. Technický bod
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Zpráva ﬁnančního výboru
4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 7/2006 sepsané s ﬁrmou Pittel+Brausewetter,a.sr.o. na dobudování
ulice Spojovací dne 5.5.2005
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/082/06 sepsané s ﬁrmou M-SILNICE a.s. na doasfaltování ulice
Spojovací dne 14.12.2006
6. Rozpočtové opatření č. 3
7. Různé
1. zápisy z rady obceZávěr
8. Závěr
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. Zprávu kontrolního výboru přednesl pan D.Karásek.
Usnesení č. 3
ZO schvaluje zprávu kontrolního výboru.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Zprávu ﬁnančního výboru přednesl Ing. F. Homola.
V průběhu projednávání bodu č. 3 se dostavil Ing. J. Vaníček.
Usnesení č. 4
ZO schvaluje zprávu ﬁnančního výboru.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 7/2006 sepsané s ﬁrmou Pittel+Brausewetter,a.s.r.o. na dobudování
ulice Spojovací dne 5.5.2005.
Starosta podal informace o průběhu prací na ulici Spojovací a Nové a seznámil zastupitele, že tímto
dodatkem se cena navyšuje o 915.469,- Kč.
Usnesení č.
ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 7/2006 sepsané s ﬁrmou Pittel+Brausewetter,a.s.r.o. na

dobudování ulice Spojovací dne 5.5.2005 a po upřesnění položky 21 a 22 (osazení řady kůlů do betonu a
do štěrkodrti), doplnění vět:
„Zhotovitel zodpovídá za správné předání staveniště. Doba záruky je totožná se zárukou uvedenou ve
Smlouvě o dílo č. 7/2006 a počítá se od předání díla. Cena je konečná a neměnná.“ pověřuje starostu obce
jejím podpisem.
Pro: 12 Proti: 1 Zdržel se: 1
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/082/06 sepsané s ﬁrmou M-SILNICE a.s. na doasfaltování ulice
Spojovací dne 14.12.2006
Usnesení č. 6
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 07/082/06 sepsané s ﬁrmou M-SILNICE a.s. na
doasfaltování ulice Spojovací dne 14.12.2006 a po doplnění vět „Zhotovitel zodpovídá za správné převzetí
staveniště. Cena je konečná a neměnná.“ pověřuje starostu jejím podpisem.
Pro: 12 Proti: 1 Zdržel se: 1
7. Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočet obce v příjmové části se nemění a ve výdajové části se § 3326 snižuje o 50tis. Kč, § 6171 se
snižuje o 1tis. Kč, § 2321 se snižuje o 550tis. Kč, § 6409 se navyšuje o 1tis. Kč, § 2219 se snižuje o 280tis.
Kč, § 2212(silnice Spojovací-Nová) se navyšuje o 1420tis. Kč, § 2212 (silnice Za kapličkou) se snižuje o
100tis. Kč, § 2212 (studie infrastruktury v obci) se snižuje o 100tis. Kč, § 2212 (přechody pro chodce) se
snižuje o 100tis. Kč, § 2333 se snižuje o 100tis. Kč, § 2221 se snižuje o 100tis. Kč a § 3613 se snižuje o
40tis. Kč.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 3
Pro: 9 Proti: 1 Zdržel se: 4
8. Různé
- zápisy z rady obce
Paní B. Beránková v diskusi nesouhlasila s rozhodnutím rady obce ze dne 30.4.2007, ve kterém rada obce
pověřuje starostu provedením studie graﬁckého rozmístění zděných garáží v lokalitě za podtlakovou stanicí
s odůvodněním, že toto pověření je v rozporu s územním plánem obce.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje zprávy z rady obce .
Pro: 7 Proti: 5 Zdržel se: 2
Zprávy z rady obce nebyly schváleny.
Starosta podal návrh, že námitku paní Beránkové prověří a požádá o písemné stanovisko na odboru
územního plánování na pověřeném MÚ Židlochovice. Zprávy z rady obce budou projednány na příštím
zasedání ZO.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje návrh starosty obce a pověřuje ho jednáním na odboru územního plánování na pověřeném
MÚ Židlochovice.
Pro: 12 Proti: 2 Zdržel se: 0
Ing. Kubeš připomínkoval úklid na hřišti TJ Rajhradice po dětském dni
p. Baka – položil dotaz na možnost zhotovení bezbariérového přístupu do samoobsluhy pro
starší občany naší obce.
Starosta odpověděl, že samoobsluha je v soukromém vlastnictví Karlovy pekárny a je
čistě na vůli majitele, jestli zhotoví bezbariérový přístup. Starosta přislíbil, že majitele
samoobsluhy písemně vyzve ke zhotovení bezbariérového přístupu.
p. Mittner upozornil na rozbitou telefonní skříňku na ulici Za Kapličkou.
Usnesení č. 10
ZO pověřuje starostu obce vyzváním k úklidu pozemku p.č. 401/2 v k.ú. Rajhradice jeho majitele.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0
9. Po vyčerpání programu starosta obce zasedání ZO v 19.45 hod. ukončil.

Zapsala:
Z. Divišová
Ověřili:
Pavel Nevídal
David Karásek

