Zápis
z 26. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 20. 3. 2013
Zahájeno:

18.00

hod.

Ukončeno: 19.40

hod.

Přítomni: Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, Ing. J. Vaníček, J. Lipták,
J. Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Koláček, Ing. J. Bednář
Omluveni: V. Černý, P. Nevídal, Z. Mittner, M. Herman, V. Pražák
Neomluveni:
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 26. 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 9 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 26. zasedání
ZO. Navrženi byli: M. Přichystal, J. Lipták
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 26. zasedání ZO Rajhradice pana M.
Přichystala, J. Liptáka.
Pro: 8 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, Ing. J. Vaníček, J. Lipták, J.
Hudlík, L. Přichystal, Ing. J. Koláček, Ing. J. Bednář
Proti:0
Zdržel se: 1- M. Přichystal
Usnesení č.1 bylo přijato.

Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:

1. Technický bod
2. Zpráva z rady
3. Rozpočtové opatření č. 15 roku 2012
4. Rozpočtový výhled
5. Rozpočet obce na rok 2013
6. Účetní závěrka roku 2012
7. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ
8. Smlouva o zajištění péče o toulavé psy a kočky v obci Rajhradice
9. Výstavba kompostárny
10. Komise životního prostřední
11. Udělení odměny
12. Různé
13. Závěr

Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:

1. Technický bod
2. Rozpočtové opatření č. 15 roku 2012
3. Rozpočtový výhled
4. Rozpočet obce na rok 2013
5.Účetní závěrka roku 2012
6. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ
7. Komise životního prostředí
8. Udělení odměny
9. Různé
10. Závěr

Diskuze:
J. Hudlík se dotázal, zda by nebylo vzhledem k počtu přítomných zastupitelů bod „Udělení
odměny“ přesunout na příští zasedání ZO.
Starosta doporučil, abychom upravený program neměnili. Je možné, že ještě někteří
zastupitelé přijdou. Udělení odměny je možno odsunout na jiné ZO v rámci projednávání
tohoto bodu.
V průběhu projednání tohoto bodu se dostavil Ing. M. Komenda (18.15hod.).
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 9 - Ing. E. Klašková, Ing. F. Marcián, Ing. J. Vaníček, J. Lipták, J. Hudlík, L. Přichystal,
M. Přichystal, Ing. J. Koláček, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 1 – Ing. M. Komenda
Usnesení č.2 bylo přijato.
Pan Ing. J. Koláček oznámil, že si dnešní zasedání ZO nahrává pro své soukromé účely.

Ing. E. Klašková vyjádřila svůj nesouhlas s nahráváním jednání ZO panem Ing. J. Koláčkem
pro soukromé účely.
2.Rozpočtové opatření č. 15 roku 2012
Starosta úvodem konstatoval, že o rozpočtovém opatření č. 15 z roku 2012 na minulém
jednání ZO nebylo rozhodnuto nadpoloviční většinou zvolených zastupitelů, proto projednání
tohoto rozpočtového opatření zařadil do programu dnešního ZO. Podotkl, že rozpočtové
opatření v tištěné podobě bylo zasláno emailem všem zastupitelům. K dnešnímu dni obecní
úřad neobdržel žádnou připomínku nebo dotaz.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 3
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 15 roku 2012
Pro: 9 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, Ing. J. Vaníček, J. Lipták, J.
Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 1 - Ing. J. Koláček
Usnesení č.3 bylo přijato.
3. Rozpočtový výhled
Starosta konstatoval, že se jedná o odhad příjmů a výdajů v období na rok 2014 – 2016.
Dále uvedl, že rozpočtový výhled byl zaslán spolu s podklady k dnešnímu zasedání ZO
emailem. K dnešnímu dni obecní úřad neobdržel žádnou připomínku nebo dotaz.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 4
ZO schvaluje Rozpočtové výhled na období 2014 – 2016.
Pro: 10 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, Ing. J. Vaníček, J. Lipták, J.
Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Koláček, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.

4. Rozpočet obce na rok 2013
Starosta konstatoval, že k dnešnímu dni nebyla vznesena ze strany veřejnosti a ani zastupitelů
žádná připomínka nebo žádost o úpravu návrhu rozpočtu.
Starosta navrhl tyto změny v návrhu rozpočtu:
- navýšení § 2212 (opravy, udržování komunikací)o 750tis.Kč na celkovou částku 1250tis.Kč.
Jedná se o opravy chodníku a účelových komunikací v obci.
- navýšení § 3117(ZŠ – neinvestiční příspěvky)o 181tis.Kč na celkovou částku 821tis.Kč.
Toto navýšení je vypočteno na základě navýšení náklady na energie budovy ZŠ.
- navýšení § 3419(příspěvek na činnost Klub vodáků V.O.R.) o částku 10tis.Kč.
- navýšení § 3636(členský příspěvek DSO Mikroregion Rajhradsko) o částku 12,9tis.Kč.
- navýšení § 5512(požární ochrana) o částku 40tis.Kč.
O výše uvedené navýšení byla ve výdajové části návrhu rozpočtu ponížena rezerva uvedená v
§ 6409 na částku 897,4tis.Kč. Příjmová část návrhu rozpočtu se nemění.
Starosta uvedl, že pro letošní rok jsme obdrželi dotaci na projekt „Protipovodňové opatření
obce Rajhradice“, dále jsme obdrželi dotaci na projekt „Kompostovací nádoby pro obec
Rajhradice“.
Dále starosta konstatoval, že byl kontaktován pracovníkem firmy RPA, která zpracovávala
žádost o dotaci na opravu budov MŠ a ZŠ s informací, že naše obec obdržela dotaci na opravu
těchto budov. V tomto okamžiku je to nepotvrzená informace, prozatím obec neobdržela
žádné rozhodnutí o přidělení dotace.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
V diskuzi starosta uvedl, že opravy chodníku a účelových komunikacích se týkají těchto
lokalit:
- Úprava polní cesty asfaltovým recyklátem v úseku od konce ulice Svratecká k první
křižovatce polních cest, to je cca 110m.
- Oprava odvodňovacích žlabů v křižovatce ulic Svratecká – Hlavní, oprava bude
provedena tak, aby mohly nad odvodňovacím žlabem parkovat osobní vozidla.
- Ulice na Kopečku, oprava krajnice v úseku od č.p. 374 po č.p. 202.
- Chodník na ulici Opatovická po obou stranách ulice od křižovatky ulic Hlavní –
Spojovací až po cyklostezku.
- Spojovací komunikace mezi ulicemi Spojovací – Opatovická.
- Úprava polní cesty v ulici Konopná asfaltovým recyklátem.
Ing. J. Vaníček se dotázal, zda se počítá i s opravou ulici U Sýpky.
Starosta v reakci uvedl, že oprava účelové komunikace v ulici U Sýpky bude také provedena.
J. Lipták podotkl, že povrch komunikace ulice Za Školou by se měl také opravit.
Starosta konstatoval, že povrch komunikace ulice Za Školou bude také opraven.
Ing. F. Marcián uvedl, že Vodáci společně s Rajhradickou Pohodou připravují pro letošní
rok soutěžní akci na Mokřadu Habřina, dále budou pořádat na mlýnském náhoně v Rajhradě
Mistroství republiky ČR pramic.
Ing. J. Koláček se dotázal, zda dotace ZŠ a MŠ vyjde, kolik nám bude chybět finančních
prostředků a zda se to musí hned řešit.
Starosta zopakoval, že přidělení dotace na opravu ZŠ a MŠ je prozatím nepotvrzená
informace, sice pravděpodobnost přidělení je vysoká, ale do okamžiku doručení rozhodnutí o
přidělení dotace si nemůžeme být ničím jisti. V případě přidělení dotace a realizace oprav
budov bude podíl obce cca 600tis.Kč, ale je třeba počítat s vyšší spoluúčastí z důvodu
možného řešení dalších neplánovaných oprav, které budou vyvolány zásahem do budov.
Návrh rozpočtu na rok 2013 je sestaven na základě skutečného plnění roku 2012 tzn., že
v něm nejsou zahrnuty prostředky z nového rozpočtového určení daní. Je předpoklad, že tyto

prostředky budou v průběhu roku do rozpočtu přicházet a rozpočet se bude rozpočtovými
opatřeními upravovat. Financování oprav budov MŠ a ZŠ budeme řešit až v okamžiku, kdy
nám bude doručeno rozhodnutí o přidělení dotace.
Ing. F. Marcián se dotázal na termín plánovaných oprav komunikací.
Starosta v reakce uvedl, že opravy komunikaci budou provedeny v měsících květen, červen.
Dále se Ing. F. Marcián dotázal, kdy bude možno určit kolik prostředků v rámci rozpočtového
určení daní přijde do rozpočtu obce navíc.
Účetní obce uvedla, že nejdříve v pololetí budeme vědět více.
Ing. E. Klašková konstatovala, že v případě nepříznivého vývoje rozpočtového určení daní
by se mohly opravy chodníků posunout na druhou polovinu roku nebo na rok příští a finanční
prostředky, na tyto opravy určené, by se mohly použít na spoluúčast vyplívající z přidělených
dotací.
J. Hudlík se dotázal, zda je pravda, že obec Rajhradice dá ze svého rozpočtu na opravu Kaple
sv. Scholastiky stejnou částku, která bude vybrána v právě probíhající sbírce.
Starosta konstatoval, že tento návrh na některém z minulých zasedání ZO padl, ale
nehlasovalo se o něm. Samozřejmě vše záleží na momentální ekonomické situaci obce a jejich
prioritách. O jakékoliv částce na opravu kaple musí rozhodnout ZO obce.
J. Lipták se dotázal na doplnění veřejného osvětlení v ulici Za Školou.
Starosta uvedl, že je reálná dotační možnost v rámci které by obec mohla dosáhnout na
dotaci na rekonstrukci a doplnění veřejného osvětlení v celé obci. Prozatím nebyla dotační
výzva vypsána. Z tohoto důvodu neplánujeme investice do budování nového veřejného
osvětlení. Musíme vyčkat na vyhlášení dotační výzvy.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje Rozpočet obce na rok 2013 dle vyvěšeného návrhu rozpočtu obce s
vyjmenovanými změnami uvedenými v bodu 4, včetně grantů a dotací v té výši a těm
fyzickým a právnickým osobám, které jsou uvedeny ve schvalovaném rozpočtu obce.
Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.
Pro: 10 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, Ing. J. Vaníček, J. Lipták, J.
Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Koláček, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo přijato.
5. Účetní závěrka roku 2012
Účetní obce předložila zastupitelům tyto účetní výkazy s datem 31.12.2012 v dostatečném
předstihu k prostudování :
- Rozvaha
- Výkaz FIN – 2-12
- Výkaz zisků a ztrát ke schválení
Starosta uvedl, že výše uvedené účetní výkazy byly všem zastupitelům zaslány emailem
v dostatečném předstihu k prostudování. K dnešnímu dni jsme neobdrželi žádný dotaz ani
připomínku.

Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. J. Koláček se dotázal, zda se jedná o souhrn za rok 2012.
Starosta obce konstatoval, že předložené výkazy obsahují celé hospodaření obce za rok 2012
a v této podobě byly předloženy KÚJMK s datem k 31.12.2012.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 6
ZO schvaluje Účetní závěrku roku 2012
Pro: 10 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, Ing. J. Vaníček, J. Lipták, J.
Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Koláček, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
6. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ a ZŠ
Starosta konstatoval, že návrhy na rozdělení hospodářského výsledku MŠ i ZŠ byly všem
zastupitelům zaslány k nahlédnutí emailem. K dnešnímu dni jsme neobdrželi žádný dotaz ani
připomínku.
Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ
Starosta uvedl, že souhlasí s návrhem ředitelky ZŠ, aby celá částka hospodářského výsledku
68.658,17Kč byla přidělena do rezervního fondu. V minulém roce byly v základní škole
navýšeny příspěvky na úhradu mzdových prostředků pro další pedagogickou pracovnici
z důvodu zajištění oddělené výuky hlavních předmětů na základě požadavků rodičů. Paní
ředitelce se podařilo část těchto mzdových prostředků uhradit z prostředků Jihomoravského
kraje. Po přidělení této částky do rezervního fondu se dají tyto prostředky využít na úhradu
jakékoli investice spojené s opravou budovy ZŠ.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola Rajhradice ve
výši 68.658,17Kč přidělit v plné výši do rezervního fondu.
Pro: 10 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, Ing. J. Vaníček, J. Lipták, J.
Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Koláček, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.7 bylo přijato.

Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Starosta uvedl, že v mateřské škole je vytvořen hospodářský výsledek ve výši 314,04Kč a
souhlasí s návrhem ředitelky MŠ na přidělení této částky do rezervního fondu.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Rajhradice ve
výši 314,04Kč přidělit v plné výši do rezervního fondu.
Pro: 10 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, Ing. J. Vaníček, J. Lipták, J.
Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, Ing. J. Koláček, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
7. Komise životního prostředí
Starosta obce předal slovo Ing. Komendovi, aby přednesl zprávy z jednání KŽP.
Ing. Komenda konstatoval, že je a určitě dále bude velký tlak EU na třídění biosložky
z komunálního odpadu. Komise se zabývala možností realizace kompostárny v katastru obce
Rajhradice vzhledem k možnosti získání 90% dotace na její výstavbu. Aby obec dosáhla na
dotaci musely by se do projektu zapojit obce Mikroregionu Rajhradsko nebo alespoň město
Rajhrad. Největším problémem je dobře dopravně dostupný pozemek o výměře cca 5.000 m2,
na kterém by územní plán výstavbu kompostárny umožnil. Výměra by se odvíjela od počtu
obyvatel, který by byl do projektu kompostárny zahrnut. Tento pozemek se nepodařilo na
katastru města Rajhrad a katastru obce Rajhradice nalézt.
Na jednání komise se také jednalo o zrušení příjezdu automobilů do lokality mokřadu
Habřina. Komise se dohodla na výsadbě 15 ks jedlých třešní do prostoru kolem polní cesty,
která bezprostředně navazuje na ulici Trávníky. Důvodem výsadby je zabránění devastace
okolí polní cesty vozidly. Dále komise projednávala úpravu dopravního značení v lokalitě
mokřadu Habřina, která zamezí vjezdu a stání vozidel do okolí mokřadu.
Starosta uvedl, že se jedná o instalaci dopravních značek, jejichž umístění bude projednáno
s Policií ČR a zastupitelstvem obce. Celá změna bude zanesena do pasportu dopravního
značení. Současně bude řešeno i snížení rychlosti na 50 km/h mezi městem Rajhrad a obcí
Rajhradice.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
J. Lipták se dotázal, kde lidé při návštěvě mokřadu budou parkovat
Starosta uvedl, že parkování bude umožněno v prostoru plánovaného parkoviště před MŠ
Ing. F. Marcián podotkl, že koupání v mokřadu je až na posledním místě, jako takový bonus.
Ať se klidně návštěvníci mokřadu v něm koupou, ale nemusí až k němu zajíždět autem.
Ing. M. Komenda informoval, že v lokalitě Kantorky v nové podzimní výsadbě jsou zlomené
4 stromy. Uvedl, že náhrada za tyto stromy je již objednána, spolu s 15 třešněmi do lokality
mokřadu Habřina.
J. Lipták se dotázal, zda jsou polámané stromy zdokumentovány.

Starosta uvedl, že stromy zatím nefotil, ale že tak učiní.
Ing. J. Vaníček položil dotaz, zda by nebylo vhodné umístit do stromořadí fotopasti.
Ing. M. Komenda v reakci odpověděl, že rozlišovací schopnost fotopastí je nízká a
v okamžiku záblesku při vyfocení je velká pravděpodobnost odhalení a poté zničení.
Dopis na Povodí Moravy.
Starosta obce dal slovo Ing. F. Marciánovi.
Ing. F. Marcián konstatoval, že úkolem sestavit dopis na Povodí Moravy s výzvou o opravu
levobřežní hráze řeky Svratky v úseku nad jezem až po již opravený úsek u Rebešovic byl
pověřen na některém z minulých jednání ZO. V loni v rámci protipovodňových prohlídek za
účasti zástupců Povodí Moravy, Vodoprávního úřadu Židlochovice a obce Rajhradice bylo
konstatováno, že hráz je ve špatném stavu. Opravu hráze by mělo Povodí Moravy realizovat
dříve než dojde k realizaci plánované cyklostezky v patě hráze, která propojí naši obec
s bezpečnými úseky cyklostezky Brno-Vídeň. Zastupitelstvo obce Rajhradice tímto dopisem
vyzývá Povodí Moravy ke společnému jednání, které vyústí v opravu hráze řeky Svratky.
Starosta obce požádal všechny přítomné zastupitele o podpis dopisu. Dopis je přílohou tohoto
zápisu.
ZO bere na vědomí zprávy komise životního prostředí.
8.Udělení odměny
Starosta konstatoval, že na minulém zasedání ZO nebylo o udělení odměny starostovi obce
rozhodnuto nadpoloviční většinou všech zvolených zastupitelů. Z tohoto důvodu je udělení
odměny zařazeno na program dnešního ZO. Starosta dále uvedl, že odměnu ve výši 20tis.Kč
za činnosti nad rámec svých povinností jeho osobě navrhla na zasedání ZO dne 17.12.2012
Ing. E. Klašková.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. E. Klašková uvedla, že na udělení odměny trvá, konstatovala, že starosta opravdu
pracuje nad rámec svých povinností. Každý zaměstnanec má nárok na udělení odměny, ale
starosta jinou možnost na udělení odměny nemá.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje Udělení odměny starostovi obce panu Luboši Přichystalovi za činnosti mimo
rámec svých povinností.
Pro: 8 - Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, Ing. J. Vaníček, J. Lipták, J.
Hudlík, M. Přichystal, Ing. J. Bednář
Proti: 1 - Ing. J. Koláček
Zdržel se: 1 - L. Přichystal
Usnesení č.9 bylo přijato.

9.Různé
J. Lipták položil dotaz, jak je v obci řešen odchyt psů.
Starosta uvedl, že odchyt psů v obci Rajhradice je řešen na základě objednávky s útulkem
obci Bulhary.
J. Lipták se dotázal, kdo psa odchytí, odveze a jak je to s placením nákladů v útulku.
Starosta konstatoval, že podle občanského zákoníku jsme povinni za nalezeného psa hradit
šest měsíců pobytu v útulku. Po uplynutí této doby se pes stává majetkem útulku.
J. Lipták podotkl, že by obec měla dohlédnout na to, aby se útulek snažil nalezenému psu
najít co nejdříve majitele, např. zveřejněním fotografie na webových stránkách útulku.
Ing. M. Komenda konstatoval, že útulek Bulhary je nejlevnější v našem regionu.
Ing. E. Klašková vyzvala zastupitele k zaslání příspěvků do právě připravovaného obecního
zpravodaje.
10. Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 19.45 hod. ukončil
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