Zápis
ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 30. 1. 2012
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 20.25 hod.

Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, P. Nevídal, L. Přichystal, M. Přichystal
Omluveni: Ing. J. Bednář, J. Lipták, Ing. J. Vaníček
Neomluven: V. Pražák
Hosté:
V. Ševčík, Mgr. R. Mátl, J. Homolová
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 17. 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 11 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
Zapisovatelem byl jmenován Luboš Přichystal a Z. Divišová.
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 17. zasedání
ZO. Navrženi byli J. Hudlík a Ing. F. Marcián.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 17. zasedání ZO Rajhradice pana Josefa
Hudlíka a pana Ing. Františka Marciána.
Pro:
11 - V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, P. Nevídal, L. Přichystal, M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
Ing. J. Koláček prohlásil, že si jednání ZO bude nahrávat pro soukromé účely.
Nesouhlas s nahráváním za svoji osobu vyjádřili L. Přichystal, Ing. E. Klašková, V. Černý,
Ing. F. Marcián, Z. Mittner, Ing. M. Komenda.
M. Herman také sdělil, že si jednání ZO bude nahrávat pro soukromé účely.
Nesouhlas s nahráváním i nyní za svoji osobu vyjádřili L. Přichystal, Ing. E. Klašková, V.
Černý, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, Ing. M. Komenda.
Starosta obce přednesl doplněný návrh programu zasedání.
Program:

1. Technický bod
2. Vyrozumění o výsledcích posouzení usnesení Zastupitelstva obce Rajhradice
3. Jmenování kronikáře obce
4. Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu

„Autobusová zastávka, přechod pro chodce a chodník v Hlavní ulici
v Rajhradicích“ ve stupni studie.
5. Smlouva o dílo na získání dotace z Operačního programu životního
prostředí, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na získání dotace z Operačního
programu životního prostředí
6. Kalkulace vodného na rok 2012-01-30
7. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o
odvádění odpadních vod ze dne 9.3.2005
8. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 15.10.2002
9. Rozpočtové opatření č. 2/2012
10. Zprávy komise životního prostředí
11. Různé
12. Závěr
Ing. J. Koláček se dotázal, jestli byl přednesený program vyvěšen před jednáním ZO.
Starosta odpověděl, že vyvěšen byl původní program, tento dnešní doplněný návrh programu
vyvěšen nebyl.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje doplněný program
Pro:
10 - V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F.
Marcián, Z. Mittner, P. Nevídal, L. Přichystal, M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 1 – Ing. J. Koláček
2. Vyrozumění o výsledcích posouzení usnesení Zastupitelstva obce Rajhradice
Vyrozumění o výsledcích posouzení usnesení Zastupitelstva obce Rajhradice bylo ihned po
obdržení z ministerstva vnitra, oboru kontroly a dozoru přeposláno mailem všem
zastupitelům.
Starosta obce sdělil, že odbor kontroly a dozoru veřejné správy konstatoval, že Usnesení č. 4 z 12.
Zasedání ZO je v rozporu s listinou základních práv a svobod článek 4 odst. 1 a to jen díky slovu
„nepovoluje“. Odbor dozoru a kontroly podal vysvětlení, že zastupitelstvo obce, jako orgán obce,
může přijímat rozhodnutí jen jako za právnickou osobu – Obec Rajhradice – a ne za jednotlivé fyzické
osoby, což jsou jednotliví zastupitelé. Starosta konstatoval, že na minulém zasedání 11.1.2012 již byla
provedena náprava, kdy Usnesením č. 3 ZO zrušilo Usnesení č. 4 z jednání ZO konaného dne
14.9.2011 a schválilo Usnesení č. 4 v tomto znění:

ZO nesouhlasí z důvodu neexistence hovorového zařízení s pořizováním soukromých
zvukových a vizuálních záznamů z jednání zastupitelstva. ZO vyzývá k respektování
nesouhlasu jednotlivých zastupitelů a zákonných norem pro ochranu osobnosti. Na jednání
zastupitelstva je povoleno pořizování zvukových záznamů předsedajícím, a to v souladu s
jednacím řádem ZO, které slouží k pořizování zápisů z jednání ZO.
Obsah nahrávání pro soukromé účely nesmí být veřejně prezentován. Zneužití soukromého
záznamu z jednání ZO lze řešit podáním soudní žaloby.
Zápis se všemi přílohami byl odeslán odboru kontroly a dozoru ministerstva vnitra
s příslibem, že vyrozumění o výsledcích posouzení bude projednáno na dnešním zasedání ZO.
Starosta konstatoval, že Ing. Koláček odůvodňoval podání podnětu na Odbor dozoru a
kontroly MV tím, že pořízený zvukový záznam jeho osobou má sloužit k porovnání zápisu,
popřípadě k oponentuře zápisu ze ZO. To je v rozporu s tím jak Ing. Koláček odůvodňuje

pořízení zvukového záznamu na jednání ZO. Spolu s p. Hermanem, Ing. Koláček prohlašuje,
že zvukový záznam pořizuje pro soukromé účely. Ing. Koláček tedy podal Odboru dozoru a
kontroly MV nepravdivé informace.
Dále starosta vyjádřil velké znepokojení nad tím, že Ing. Koláček a p. Herman nerespektují
vůli většiny zastupitelů a přes jasné vyjádření nesouhlasu s nahrávání většiny zastupitelů, dále
pořizují zvukové záznamy pro své soukromé účely.
ZO bere na vědomí vyrozumění o výsledcích posouzení usnesení ZO Rajhradice odborem
kontroly a dozoru MV.
3. Jmenování kronikáře obce
Starosta obce informoval zastupitele, že na výzvu o práci kronikáře obce se přihlásila pouze
paní Eva Janečková.
M. Herman – jaké má paní Janečková předpoklady nebo vzdělání, aby mohla zastávat funkci
kronikáře obce
Starosta v reakci odpověděl, že na tuto funkci není potřebné žádné vzdělání, ale paní
Janečková má hlavně chuť pracovat. Obec samozřejmě zajistí její účast na školení kronikářů.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 3
ZO schvaluje do funkce kronikáře obce paní Evu Janečkovou.
Pro:
11 - V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, Ing. F. Marcián, Z. Mittner, P. Nevídal, L. Přichystal, M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
4. Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu „Autobusová
zastávka, přechod pro chodce a chodník na ulici Hlavní v Rajhradicích“ ve stupni
studie.
Starosta přednesl návrh smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu
„Autobusová zastávka, přechod pro chodce a chodník na ulici Hlavní v Rajhradicích“ ve
stupni studie /materiál byl členům ZO zaslán k prostudování před jednáním ZO/.
O návrhu diskutovali členové ZO : Z. Mittner, M. Herman, Ing. Koláček, Ing. Marcián, Ing.
Komenda, M. Přichystal, starosta obce a host Mgr. R. Mátl. Diskutovalo se o náplni smlouvy,
termínu smlouvy, ceně za dílo. Dále se hovořilo o umístění zastávek, využití soukromých i
obecních pozemků a počtu návrhů na umístění zastávek. Starosta upozornil na úskalí umístění
zastávek na soukromém pozemku /možný nesouhlas vlastníka pozemku/.
Mgr. R. Mátl nevidí žádný problém v informování vlastníků pozemků o umístění zastávek,
přechodů a chodníků a případném získání jejich souhlasu s poskytnutím pozemku pro tyto
stavby.
Z diskuse vyplynulo, že do smlouvy bude doplněno vypracování variantního řešení umístění
zastávek a pokud nebude nalezeno optimální řešení pro umístění zastávek, bude smlouva o
dílo ukončena a projektantovi proplacena dosud zhotovená práce.
Touto smlouvou o dílo se bude ZO znovu zabývat na příštím zasedání ZO.
5. Smlouva o dílo na získání dotace z Operačního programu životního prostředí,
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na získání dotace z Operačního programu životního
prostředí
Starosta informoval o náplni programu (vyhotovení povodňového plánu obce, evakuace
obyvatel, záchrana majetku, výměna rozhlasu za bezdrátový, výměna sirény za elektronickou
apod.).

V průběhu projednávání tohoto bodu odešel pan Z. Mittner.
O náplni bodu diskutovali Ing. Koláček, M. Herman, Ing. Komenda, starosta obce.
Do diskuse se přihlásila paní J. Homolová a opět upozornila na nedostatečné odvodnění
v křižovatce ulice Opatovická a Hlavní a neudržování struh.
Starosta v reakci odpověděl, že bylo a opětovně bude jednáno se Správou a údržbou silnic a
vyčištění příkopů.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 4
ZO schvaluje Smlouvu o dílo na získání dotace z Operačního programu životního prostředí.
Pro:
10 - V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, Ing. F. Marcián, P. Nevídal, L. Přichystal, M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
Usnesení č. 5
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na získání dotace z Operačního programu
životního prostředí.
Pro:
10 - V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, Ing. F. Marcián, P. Nevídal, L. Přichystal, M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
6. Kalkulace vodného na rok 2012 a bod 7. Dodatek č. 7 ke Smlouvě o podmínkách
napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění odpadních vod ze dne 9.3.2005
Starosta stáhl z programu bod č. 6 a bod č. 7, protože kalkulaci vodného na rok 2012 i
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění
odpadních vod ze dne 9.3.2005 ZO projednalo a schválilo již na svém zasedání dne
30.11.2011, ale nebylo jasné, jestli bude DPH 10 nebo 14%, proto byly částky schváleny bez
DPH. Starosta zatím smlouvu nepodepsal a VAS.a.s. proto vše poslala znovu.
8. Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 15.10.2002
Smlouva o nájmu a provozu vodovodů se schvaluje každý rok a jedná se o nájem a provoz
vodovodního řadu na rok 2012.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 6
ZO schvaluje Dodatek č. 10 ke Smlouvě o nájmu a provozu vodovodů ze dne 15.10.2002
Pro:
10 - V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, Ing. F. Marcián, P. Nevídal, L. Přichystal, M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
9. Rozpočtové opatření č. 2/2012
Ve výdajové části se navyšuje § 2143-cyklostezka o 0,2tis. Kč, § 2212-přechod Loučka o
40tis. Kč, § 3141-gymnázium Židlochovice o 10tis. Kč, § 3722-sběrný dvůr o 40tis. Kč, §
5212-krizové opatření o 25tis. Kč, v rozpočtu obce se snižuje § 2212-zimní údržba o 50tis.
Kč, § 2219-chodníky o 65,2 tis. Kč.
Celkově se rozpočet v příjmové a výdajové části nemění.
Diskuse: M. Herman - o právu zastupitelstva vyjadřovat se k dotacím.

Starosta v reakci odpověděl, že nebylo zadáno vypracování projektové dokumentace pro
získání dotace prostřednictvím firmy.Zde se jedná o vypracování projektové dokumentace pro
stavební řízení. Tato zakázka spadá do pravomoci starosta obce dle směrnice. Podklady pro
získání žádosti o dotaci zpracuje starosta.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2012.
Pro:
10 - V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J. Koláček, Ing. M.
Komenda, Ing. F. Marcián, P. Nevídal, L. Přichystal, M. Přichystal
Proti:
0
Zdržel se: 0
10. Komise životního prostředí.
Zprávy z komise životního prostředí přednesl její předseda pan Ing. Milan Komenda.
Zprávy jsou přílohou originálu tohoto zápisu.
Zastupitelstva obce bere na vědomí zprávy z komise životního prostředí.
11. Různé.
Ing. Koláček – přednesl všeobecně známé a na internetu uvedené informace o dotačních
titulech a možnosti požádat o dotace. Apeloval na zařazení nespecifikované částky
do rozpočtu obce pro rok 2013. Dotační titul bez příspěvku obce se mu najít nepodařilo.
Starosta konstatoval, že kaple není v havarijním stavu. Při návrhu rozpočtu by upřednostnil
uvolnit finanční prostředky na opravu mateřské a základní školy.
Ing. Komenda – se dotázal, zda již proběhla nebo probíhá sbírka na opravu kaple.
J. Homolová – apeluje na zařazení financí na opravu střechy kaple.
Starosta v reakci uvedl, že při prohlídce kaple nebyl zjištěn havarijní stav, ale v případě
získaných finančních prostředků sbírkou, se bude obec také podílet na opravě finančně.
P. Nevídal – připomínka k úpravě linky č. 514 – dojezd do Modřic.
Starosta informoval, že jednání s firmou KORDIS již proběhlo dne 18.1.2012 za účasti
starostů Opatovic a Blučiny, výsledek jednání bude sdělen do měsíce.
11. Závěr.
Po vyčerpání programu starosta obce schůzi ukončil ve 20.25 hodin.

Zapsal:L. Přichystal
Z. Divišová

Ověřil: Josef Hudlík,v.r.
Ing. František Marcián,v.r.

Luboš Přichystal,v.r.
starosta obce
Otisk úředního razítka

