Zápis
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 6.1.2021
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 19:30 hod.

Přítomni: L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář,
DiS. L. Absolonová, Ing. J. Zemánek, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška,
Ing. M. Kubeš, O. Burda, V. Mátl, Z. Vágner
Omluveni: Mgr. M. Čermáková, J. Knotek
Hosté: Mgr. B. Prišťová, P. Ondriaš
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 21. 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 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 podatelny OÚ.
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 21. zasedání
ZO. Navrženi byli: Ing. M. Komenda a Ing. F. Marcián.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 21. veřejné zasedání ZO Rajhradice pana
Ing. M. Komendy a Ing. F. Marciána.
Pro: 13 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář, DiS. L. Absolonová,
Ing. J. Zemánek, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, Ing. M. Kubeš, O. Burda,
V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Výběr dodavatele realizace projektu „Vybavení tříd ZŠ Rajhradice dotykovými LCD
displeji“
3. Různé
4. Závěr
Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:
1. Technický bod
2. Výběr dodavatele realizace projektu „Vybavení tříd ZŠ Rajhradice dotykovými
LCD displeji“
3. Kalkulace vodného a stočného na rok 2021
4. Umístění ALZA boxu v obci
5. Různé
6. Závěr
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 13 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář, DiS. L. Absolonová,
Ing. J. Zemánek, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, Ing. M. Kubeš, O. Burda,
V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
2. Výběr dodavatele realizace projektu „Vybavení tříd ZŠ Rajhradice dotykovými LCD
displeji“
Místostarosta uvedl, že obec Rajhradice obdržela dotaci na vybavení nové základní školy
dotykovými LCD displeji, je tedy třeba provést určité kroky, které předepisuje dotační titul a
jedním z nich je výběr dodavatele vybavení. Byly osloveny 4 firmy:
1.
2.
3.
4.

Consulta Burotechnik s.r.o., Cukrovarská 519/20, Vyškov
AVLED s.r.o., Výstaviště 1, Brno
KENET trading s.r.o., Bítov 75
AV Media, a.s., Vídeňská 189/102f, Brno

672.760,-Kč s DPH
761.695,-Kč s DPH
853.050,-Kč s DPH
680.625,-Kč s DPH

Nejvýhodnější nabídku předložila firma Consulta Burotechnik s.r.o., Cukrovarská 519/20,
Vyškov. Místostarosta navrhl uzavřít smlouvu na dodávku dotykových LCD displejů s touto
firmou. Místostarosta konstatoval, že všechny předložené nabídky jsou vyloženy k nahlédnutí
na stole u pódia.
Starosta otevřel diskuzi.
Místostarosta- jedná se o moderní učební pomůcky, je to největší formát co se vyrábí, jsou to
displeje, na které je možno psát speciálním perem, rýsovat, je možno je používat jako počítače.
V. Mátl- to bude ve všech třídách?
Starosta- ano.
V. Mátl- tak to nebudeme potřebovat projektory?
Mgr. B. Prišťová- ne, v podstatě zařízení funguje jako chytrý telefon.
Místostarosta- je možno připojit i kameru, je to vhodné pro distanční výuku, zařízení je
výškově nastavitelné.
Dis. L. Absolonová- to bude místo klasické tabule?
Místostarosta- ano.
Mgr. B. Prišťová-projektory využijeme ve specializovaných učebnách.
P. Ondriáš- bude řešen ve smlouvě servis do 24 hodin?
Starosta- škola si uzavře servisní smlouvu.
Místostarosta- na zařízení je pětiletá záruka, servisní činnost nebyla součástí výběru.
J. Klaška- jak bude provedeno zapojení a instalace, byl bych nerad, aby tam byly na zdi lišty
a znovu se sekala elektrika.

Starosta-stavba ve spolupráci s paní ředitelkou vše připravila.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.3
ZO schvaluje firmu Consulta Burotechnik s.r.o., Cukrovarská 519/20, Vyškov jako dodavatele
projektu „Vybavení tříd ZŠ Rajhradice dotykovými LCD displeji“ a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o dílo.
Pro: 13 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář, DiS. L. Absolonová,
Ing. J. Zemánek, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, Ing. M. Kubeš, O. Burda,
V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.3 bylo přijato.
Dále starosta uvedl, že souběžně s tímto výběrem jsme provedli i výběr dodavatele vybavení
šaten a jídelny ZŠ Rajhradice nábytkem. Tuto žádost o dotaci podává ZŠ Rajhradice, smlouvu
o dílo bude podepisovat s vybraným dodavatelem paní ředitelka. My jsme jen oslovili 3 místní
dodavatele. Nabídky jsou vyloženy k nahlédnutí na stole u pódia.
Osloveni byli a nabídku předložili v pořadí dle data předložení nabídky:
Filip Vágner, Za Sokolovnou 322, Rajhradice
564.829,- Kč není plátce DPH
Václav Mátl, Opatovická 8, Rajhradice
601.902,40 Kč s DPH
Michal Kudlička, Za Sokolovnou 324, Rajhradice 614.400,- Kč není plátce DPH
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
3. Kalkulace vodného a stočného na rok 2021
Starosta předložil k projednání kalkulaci vodného a stočného na rok 2021. Konstatoval, dochází
k navýšení obou položek přesně dle schváleného plánu obnovy. Vytvářet plán obnovy
vodovodu a kanalizace je zákonná povinnost. Vodné pro rok 2021 je navrženo na 42,04 Kč
s DPH (v roce 2020 bylo 38,43 Kč s DPH), stočné pro rok 2021 je navrženo na 45,63 Kč s DPH
(v roce 2020 bylo 42,05 Kč s DPH).
Starosta otevřel diskuzi.
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.4
ZO schvaluje kalkulaci vodného pro rok 2021 ve výši 42,04 Kč s DPH.
Pro: 13 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář, DiS. L. Absolonová,
Ing. J. Zemánek, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, Ing. M. Kubeš, O. Burda,
V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.

Usnesení č.5
ZO schvaluje kalkulaci stočného pro rok 2021 ve výši 46,63 Kč s DPH.
Pro: 13 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář, DiS. L. Absolonová,
Ing. J. Zemánek, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, Ing. M. Kubeš, O. Burda,
V. Mátl, Z. Vágner
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo přijato.
4. Umístění ALZA boxu v obci
Starosta seznámil zastupitele s žádostí společnosti ALZA.CZ o umístění AlzaBoxu do naší
obce.
Starosta otevřel diskuzi.
Bc. R. Hájek- já v tom přínos nevidím.
Místostarosta-určitě jsou důvody jak pro, tak i proti.
Starosta- ještě než se rozproudí diskuze, tak bychom si asi měli odpovědět na otázku: Když
ano, tak kam? Nemá smysl box umístit na okraj obce a ani sem před obecní úřad. Jediné vhodné
místo je u mateřské školy vedle zmrzlinového stánku směrem do ulice Trávníky nebo před
obchod podél chodníku vedle vývěsek.
Bc. R. Hájek-celou dobu se snažíme, aby to před obchodem vypadalo pěkně a teď bychom tam
dali tuto krabici?
Starosta- souhlasím, jedině vedle zmrzlinového stánku, ale na obci bude veškerý úklid. Jedině,
že bychom to uchopili jako službu pro občany. Ale musí to být u nás, když už je to v Rajhradě
u Tesca?
J. Klaška- pokud je to v Rajhradě, tak je to zbytečný v Rajhradicích.
Ing. M. Komenda- tak o čem se bavíme?
Ing. J. Zemánek- ta přípojka na elektřinu nebude žádná legrace, májí ve smlouvě zvýšenou
spolehlivost. V době výpadku by měla být zajištěna dodávka el. energie.
Starosta- je to nastavené tak, že Alza si u nás umístí box, obec jí vše zařídí, sice většinu nákladů
uhradí, ale starosti s tím bude mít obec, a to se mně nelíbí. A navíc, smlouva je vypověditelná
až za 2 roky.
Usnesení č.6
ZO schvaluje umístění AlzaBoxu v obci a k.ú. Rajhradice.
Pro: 0
Proti: 13 - L. Přichystal, Ing. F. Marcián, Ing. M. Komenda, Ing. J. Bednář, DiS. L.
Absolonová, Ing. J. Zemánek, J. Dobrovolný, Bc. R. Hájek, J. Klaška, Ing. M. Kubeš,
O. Burda, V. Mátl, Z. Vágner
Zdržel se: 0
Usnesení č.6 nebylo přijato.
5. Různé
Starosta otevřel diskuzi.
V. Mátl- Rajhradická sýpka, v současné době je sýpka ve vlastnictví sestry p. Šimbery, která
uvažuje o budoucím komerčním využití, popř. prodeji. Jakmile se mně ozve, předám kontakt
na vedení obce a uvidíme. Zatím musíme vyčkat.
Starosta- projednávali jsme to lehce v radě. V případě, že nám bude sýpka nabídnuta, tak
bychom si měli odpovědět na otázku k čemu ji využijeme? Zatím nás nic smysluplného nepřišli.
Budova sýpky je ve velmi špatném stavu. Její oprava by stála neskutečné peníze, a to ještě
neznáme kupní cenu.

Místostarosta- na budově sýpky je zapsáno zástavní právo.
V. Mátl- nejdůležitější bude kupní cena, obec má přece možnost získat na opravu dotace.
Starosta- ano, to jistě, ale budova musí mít nějaké účelné využití, jaké?
V. Mátl- třeba muzeum, budova je velmi zajímavě konstrukčně řešena. Vím o 3 obcích, které
tyto budovy využívají. Skoro na každé fotce z Rajhradic je sýpka vidět.
Ing. M. Komenda- tam se nedají vyměnit okna ani dveře. Venkovní vzhled bude muset zůstat
stejný, podle památkářů. Nejde to přestavět na byty ani kanceláře.
Starosta-budova sýpky je dominantní památka v Rajhradicích a je vidět z širokého okolí, obec
by takový objekt určitě vlastnit měla, ale ne za každou cenu. Uvidíme, jakou dostaneme
nabídku.
P. Ondriáš- více ve zpravodaji upozorňovat na to, jak se mají chovat pejskaři, co se nemůže lít
do kanalizace, ohňostroje a podobné nešvary na vesnici.
J. Klaška-víte o přepojení stavební přípojky na škole do rozvaděče kabin?
Starosta- víme o tom.
Z. Vágner- bude se dělat dotisk svozového kalendáře?
Starosta- svozy jsou uvedeny v klasickém kalendáři, dotisk dělat nebudeme. Kdo bude chtít
tak si může přijít pro vytisknutý svozový kalendář ve tvaru excelovské tabulky, která je také
vyvěšena na stránkách obce. V minulém roce nám hodně svozových kalendářů zbylo.
V. Mátl- jaké jsou finanční náklady na tisk kalendářů? Kdo má nárok na kalendář?
Starosta- nárok má každá domácnost, náklady na kalendáře 56.265,- s DPH, tisklo se 580 ks.
V. Mátl- dostali jsme do rodiny 3 kalendáře a z toho byly 2 promočený, jestli by to nešlo
roznášet tak, že když se do schránky kalendář nevejde, tak do schránky hodit lístek, že kalendáře
jsou k vyzvednutí na obci.
Ing. M. Kubeš- mám reakci od lidí, kterým jsme to roznášeli, u aktuálních fotek chybí přibližná
lokalita a popisky. Dále se ptali, proč fotíme pořád kachny a labutě? Proč se nevyfotila
rozestavěná škola? Není tam žádná fotka ze hřiště. Není tam nová zastávka u starého OÚ.
Starosta- škola je ve zpravodaji. Jako prvotní úlohu kalendáře vidím to, že lidi budou vědět
jaký je den a kdy mají vystrčit jakou popelnici. Fotky jsou něco navíc. Nehodlám se tím zabývat.
Já mám na kalendář kladnou odezvu.

6.Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 19:30 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:

Ing. M. Komenda, v.r.

L. Přichystal, v.r.
starosta obce
Ing. F. Marcián, v.r.

