Zápis
z 8.veřejného zasedání zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.5.2007
Zahájeno: 18.05 hod
Ukončeno: 20:00 hod.
Přítomni :
K. Baka,Ing. J. Bednář, B.Beránková, V.Černý,D. Karásek, V. Mátl, Z. Mittner, P. Nevídal, L.Přichystal,
V.Sládková, Ing. J. Vaníček
Omluveni:
Ing. F.Homola, Ing. Klašková, Ing. M. Kubeš
1. Starosta obce zahájil 8. zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice v 18.05 hodin a přivítal všechny
přítomné . Konstatoval, že toto zasedání bylo svoláno mimořádně telefonicky z důvodu naléhavého řešení
způsobu rekonstrukce asfaltového povrchu na ulici Spojovací, a proto bylo místo schůze stanoveno na ulici
Spojovací. Je přítomno 12 členů zastupitelstva , zastupitelstvo je tedy usnášení schopné . Zapisovatelem
byl jmenován V. Černý.
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 8. zasedání ZO. Navržení
byli D. Karásek a Ing. J. Vaníček, kteří vyslovili s návrhem souhlas.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 8. zasedání ZO Rajhradice pana D. Karáska a Ing. J.
Vaníčka.
Pro: 12 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. Rekonstrukce povrchu ulice Spojovací
3. Rekonstrukce chodníků
4. Závěr
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
2. Rekonstrukce povrchu ulice Spojovací
V důsledku provádění stavebních prací na ulici Spojovací starosta podal návrh na provedení celkové
rekonstrukce asfaltového povrchu na ulici Spojovací. Pří stavbě odvodnění ulice Spojovací došlo k zaříznutí
stávajícího asfaltu, který je ve špatném technickém stavu a neustále docházi ke drolení. Původně bylo
dohodnuto, že stávající asfaltový povrh bude natřen spojovací hmotou a poté přeasfaltován 5 cm vrstvou
živičné směsi. Výše popsaný stav toto řešení neumožňuje a po konzultaci s odborníky (p.Vymazal- MSilnice a.s. a p.Caha-Pittel+Brausewetter,s.r.o.) bylo nalezeno jen jedno deﬁnitivní řešení . Stávající
asfaltový povrch je nutno odstranit a vyhotovit „kufr“ pod celou vozovkou a položit asfaltovou vrstvu po
celé délce komunikace na ulici Spojovací (132m od zpomalovacího prahu). Toto stavební řešení je drahé
,ale z dlouhodobého hlediska nejlepší. Kdybychom šli cestou přeasfaltování stávajícího stavu museli
bychom celý problém řešit za určitou dobu z novu.
Celková rekonstrukce komunikace bude stát:
příprava pro pokládku asfaltu 700 tis Kč
asfaltové povrchy 300 tis Kč
celkové náklady cca 1 mil Kč.
Přeasfaltování stávajícího stavu by stálo cca 250 tis Kč.
Finanční prostředky na tuto celkovou rekonstrukci budou čerpány z prodeje pozemku p.č.157/19 v
k.ú.Rajhradice.
Usnesení č. 3

ZO souhlasí s celkovou rekonstrukcí komunikace na ulici Spojovací v délce 132m a pověřuje starostu obce
jednáním s ﬁrmou Pittel+Brausewetter o realizaci rekonstrukce.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
3. Rekonstrukce chodníků
Starosta obce podal návrh, aby přeložení chodníků od č.p. 113 až po č.p. 336 ulice Hlavní na základě
dosavadní dobré spolupráce provedla ﬁrma PASAD,s.r.o.. Přeložení chodníku bude reprezentovat ﬁnanční
částku dle předložené nabídky cca 335.000,- Kč.
Usnesení č. 4
ZO souhlasí , aby přeložení chodníku provedla ﬁrma PASAD,s.r.o. a pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy o dílo s ﬁrmou PASAD,s.r.o. Brno.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0
4. Po vyčerpání programu starosta obce zasedání ZO v 19.15 hod. ukončil.
Zapsal:
V. Černý
Ověřili:
D. Karásek
Ing. J. Vaníček

