Zápis
z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 25. 2. 2013
Zahájeno:

18.00

hod.

Ukončeno: 19.45 hod.

Přítomni: J. Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, V. Černý, Ing. J. Koláček, P. Nevídal, Z.
Mittner, M. Herman, Ing. J. Bednář
Omluveni: Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, Ing. J. Vaníček, J. Lipták,
Neomluveni: V. Pražák
Hosté: pan V. Ševčík
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 25. 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 25. zasedání
ZO. Navrženi byli: J.Hudlík, Ing. J. Bednář
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 25. zasedání ZO Rajhradice pana J. Hudlíka a
Ing. J. Bednáře.
Pro: 9 - J. Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, V. Černý, Ing. J. Koláček, P. Nevídal, Z.
Mittner, M. Herman, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.1 bylo přijato.
Pan M. Herman a pan Ing. J. Koláček oznámili, že si dnešní zasedání ZO nahrávají pro své
soukromé účely.
Pan M. Herman vyjádřil nespokojenost s tím, že v minulém zápisu ZO je uveden jako
neomluvený.
Starosta konstatoval, že pan M. Herman se omluvil až po zasedání ZO a to až druhý den v
poledne, tudíž omluvu nepřijímá.

Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:

1. Technický bod
2. Zpráva z rady
3. Rozpočtové opatření
4. Návrh rozpočtu na rok 2013
5. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci
a o odvádění odpadních vod ze dne 9.3.2005
6. Kalkulace vodného pro rok 2013
7. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o stanovení míst a času, ve kterých
mohou být provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce
8. Komise životního prostření
9. Závěr

Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání :

Upravený program:

1. Technický bod
2. Zprávy z rady
3. Rozpočtové opatření č. 15, Rozšíření pravidel rozpočtového
provizoria 2013
4. Návrh rozpočtu na rok 2013
5. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou
kanalizaci a o odvádění odpadních vod ze dne 9.3.2005
6. Kalkulace vodného pro rok 2013
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 3/2012 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být
provozovány loterie a jiné podobné hry na území obce
8. Smlouva o zajištění péče o toulavé psy a kočky v obci Rajhradice
9. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 244/8 v k.ú. Rajhradice
10. Jmenování kronikářky obce
11. Udělení odměny
12. Různé
13. Závěr

Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro: 9 - J. Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, V. Černý, Ing. J. Koláček, P. Nevídal, Z.
Mittner, M. Herman, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.

2.Zprávu z rady
Zprávy z jednání rady obce přednesl starosta obce. Starosta uvedl, že dne 28.12.2012 rada
obce schválila podrobný rozpis rozpočtového opatření č. 15. Zápis ze zasedání rady je
přiložen u originálu zápisu ze zasedání. Dále projednala program obecního plesu, který se
konal 15.2.2013.
Diskuze:
V diskuzi nebyly žádné připomínky a dotazy.
ZO bere na vědomí zprávy z rady.
3. Rozpočtové opatření č. 15, Rozšíření pravidel rozpočtového provizoria 2013
Rozpočtové opatření č. 15
Starosta uvedl, že veškeré materiály rozpočtového opatření pro jednání ZO byly zaslány všem
zastupitelům v dostatečném předstihu. Rozpočtovým opatřením č. 15 se rozpočet obce na rok
2012 upravuje zejména z důvodu výrazného navýšení příjmu daně z nemovitosti. Další
úpravy v závazných ukazatelích příjmové i výdajové části rozpočtu obce byly provedeny
z důvodu dodržení rozpočtových pravidel. Rozpočtové opatření č. 15 schválila rada na svém
zasedání dne 28.12.2012. Na základě skutečného plnění rozpočtu obce v roce 2012 byl
sestaven návrh rozpočtu na rok 2013. Rozpočtové opatření č. 15 je přílohou tohoto zápisu.
Diskuze:
V diskuzi nebyly žádné připomínky a dotazy.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 3
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 15.
Pro: 7 - J. Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, V. Černý, P. Nevídal, Z. Mittner, Ing. J.
Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 2 - Ing. J. Koláček, M. Herman
O usnesení č. 3 ZO nerozhodlo.
Diskuze:
Starosta v reakci na výsledek hlasování položil dotaz panu M. Hermanovi a panu J.
Koláčkovi, proč se zdrželi hlasování.
M. Herman odpověděl, že rozpočtovému opatření č. 15 nerozumí.
Starosta konstatoval, že posílal rozpočtové opatření v elektronické podobě emailem všem
zastupitelům společně s ostatními materiály v dostatečném předstihu. Přílohou rozpočtového
opatření byl také podrobný rozpis v podobě finančního výkazu FIN 2-12, kde bylo možno
veškeré pohyby v rozpočtovém opatření dohledat. Dále starosta uvedl, že neobdržel žádný
dotaz od zastupitelů před jednáním ZO, na který by mohl reagovat a předejít tak neschválení
rozpočtového opatření.

Starosta vyzval přítomné zastupitele, aby věnovali zasílaným podkladům pozornost a
v případě nejasností reagovali a požádali o vysvětlení.
Rozšíření pravidel rozpočtového provizoria 2013
Starosta přečetl návrh usnesení na Rozšíření pravidel rozpočtového provizoria 2013 o přijetí
dotace na volbu prezidenta republiky v částce 27.400 Kč a s tím spojené výdaje do výše této
částky v měsíci lednu 2013. Tento návrh slouží k zaúčtování datace na volby prezidenta
republiky.
Diskuze:
K tomu to bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 4
ZO schvaluje Rozšíření pravidel rozpočtového provizoria 2013.
Pro: 9 - J. Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, V. Černý, Ing. J. Koláček, P. Nevídal, Z.
Mittner, M. Herman, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
4. Návrh rozpočtu na rok 2013
Starosta konstatoval, že veškeré materiály byly včas zaslány emailem všem zastupitelům.
Návrh rozpočtu na rok 2013 byl sestaven na základě skutečného plnění rozpočtu roku 2012.
Krajský úřad obci doporučil, aby se držela skutečného plnění rozpočtu pro rok 2012. Návrh
rozpočtu prozatím nezahrnuje žádné náklady na investiční akce. Starosta uvedl, že žádosti o
dotaci na opravu MŠ, tak i na ZŠ jsou stále v řešení.
Od 1.2.2013 probíhá sbírka na financování oprav budovy Kaple sv. Scholastiky. Pověřené
osoby jsou paní Jarmila Homolová a paní Anna Tycová. Veškeré informace jsou uvedeny na
úřední desce, ve vývěskách obce a webových stránkách obce. Starosta konstatoval, že
v minulosti na ZO bylo dohodnuto, že obec přispěje finančními prostředky na opravu kaple
poměrnou částí dle výsledku veřejné sbírky.
Diskuze:
Pan Z. Mittner se dotázal, proč v návrhu rozpočtu je uvedena nulová částka pro požární
ochranu obce.
Účetní obce uvedla, že obec doposud neobdržela žádost o příspěvek od obce Holasice, která
obci Rajhradice požární ochranu zajišťuje.
Pan Z. Mittner položil dotaz, proč v § 6171-platy zaměstnanců je v návrhu rozpočtu
uvedena nižší částka než ve skutečném plnění rozpočtu r. 2012.
Starosta v reakci uvedl, že v roce 2012 byly platy zaměstnanců navýšeny o plat paní
Sekaninové.
Pan M. Přichystal položil dotaz, proč v § 3419-příspěvek TJ Rajhradice je pro rok 2012
uvedena částka 120tis.Kč a pro rok 2013 jen 50tis.Kč. Dále se dotázal, kde je v návrhu
rozpočtu uvedena splátka pro TJ Rajhradice za pozemek bývalé Sokolovny.
Účetní obce uvedla, že v roce 2012 byl přes obec Rajhradice přeposílán TJ Rajhradice
finanční dar od firmy SIAD. V letošním roce požádala TJ Rajhradice obec o udělení

příspěvku ve výši 50tis.Kč. Tato částka je uvedena v návrhu rozpočtu pro rok 2013. Dále
účetní obce uvedla, že splátka za pozemek bývalé Sokolovny je uvedena v § 3639-pozemkyTJ Rajhradice.
Pan P. Nevídal položil dotaz, jaké akce jsou zamýšleny v rámci finančních částek uvedených
v § 2212-opravy,udržování a § 2219-chodníky.
Starosta uvedl, že v rámci výše uvedených paragrafů se připravuje oprava povrchu
komunikací ulic Konopná až k ulici Spojovací, oprava povrchu před garážemi v ulici Za
Kapličkou, připravuje se oprava chodníků na ulici Opatovická od křižovatky s ulicí Spojovací
po cyklostezku po obou stranách ulice, přeložení zastávky a vybudování chodníků na ulici
Hlavní, výstavba vodovodu v ulici Za Sokolovnou a realizace přípravy výstavby parkoviště u
MŠ. Dále starosta uvedl, že uvedené částky v návrhu rozpočtu v § 2212, 2219 neodpovídají
nákladům na výše uvedené investice, protože v současné době ještě nejsou k dispozici
vyčíslené náklady. Tyto částky se budou později upravovat v rámci rozpočtových opatření
roku 2013.
Pan M. Přichystal se dotázal, zda se v návrhu rozpočtu počítá s investicemi do veřejného
osvětlení.
Starosta v reakci uvedl, že návrh rozpočtu počítá jen s údržbou stávajícího VO. Investice do
budování nového VO návrh rozpočtu neobsahuje. Důvodem nezačlenění investic do
budování nového VO je určitá možnost získat na tyto investice dotaci. Prozatím žádný dotační
titul nebyl vypsán, zatím se jen o této možnosti hovoří. Rozhodli jsme se vyčkat.
Pan J. Bednář se dotázal na § 3722-sběrný dvůr-přístřešek na částku 135tis.Kč.
Starosta uvedl, že se jedná o doplatek podílu obce na stavbě přístřešku ve sběrném dvoře.
Dále vysvětlil, že podíl JMK (220tis.Kč-dotace) musel být uhrazen do konce roku 2012, podíl
obce (135tis.Kč) byl uhrazen na základě smlouvy o dílo do konce února 2013.
Pan M. Herman se dotázal, co je zahrnuto v § 3399-dárkové poukazy jubilantům, dřevařské
sympozium.
Starosta uvedl, že tato částka v loňském roce zahrnovala úhradu koncertu skupiny Hradišťan
a drobné výdaje na blahopřání pro občany obce. V roce 2013 obec organizuje dřevařské
sympózium, jehož náklady pro obec jsou předběžně odhadovány na 50tis.Kč. Zbytek
finančních prostředků uvedených v § 3399 v návrhu rozpočtu pro rok 2013 bude použit na
úhradu blahopřání a počítá se i s určitou rezervou na pořádání dřevařského sympózia.
Pan M. Přichystal se dotázal na navýšení položky 1343-poplatek za užívání veřejného
prostranství v příjmové části v návrhu rozpočtu.
Účetní obce uvedla, že se jedná o příjem z pronájmu mostu přes dálnici D2 v lokalitě
Blatiny, který je v majetku obce. Most je využíván firmou Siad k umístění reklamních
poutačů. Navýšení je proto, že začátkem roku 2013 firma Siad uhradila nájem za rok 2012,
nájem za rok 2013 má uhradit do konce roku 2013. Je pravděpodobné, že v tomto roce dojde
ke dvojí úhradě nájmu. Jsme povinni v rozpočtu obce tuto skutečnost zohlednit.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 5
ZO schvaluje Návrh rozpočtu na rok 2013.
Pro: 9 - J. Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, V. Černý, Ing. J. Koláček, P. Nevídal, Z.
Mittner, M. Herman, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.5 bylo přijato.

5. Dodatek č. 8 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění
odpadních vod ze dne 9.3.2005
Vodárenská akciová společnost fakturuje obci odvádění odpadních vod. Cena je kalkulována
z nákladů na provoz ČOV Rajhrad. Oproti dodatku č. 7 je navýšení o 40 haléřů na částku
14,80Kč/1m3.
Diskuze:
Pan M. Herman se ptá, jakou vazbu to má na domácnost, kdy se to dotkne obyvatel?
Starosta v reakci uvedl, že pro domácnosti se stočné zvedat nebude. Stočné je stále 100Kč na
osobu.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 6
ZO schvaluje Dodatek č. 8 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o
odvádění odpadních vod ze dne 9.3.2005.
Pro: 9 - J. Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, V. Černý, Ing. J. Koláček, P. Nevídal, Z.
Mittner, M. Herman, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
6. Kalkulace vodného pro rok 2013
Plán vodného na rok 2013 je navýšení o 1% a to DPH. Cena vodného bez daně zůstává stejná,
cena vodého s DPH se navyšuje na 31,63 Kč.
Diskuze:
Pan P. Nevídal konstatuje, že se spotřeba vody v Rajhradicích pomalu navyšuje.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 7
ZO schvaluje Kalkulace vodného pro rok 2013.
Pro: 9 - J. Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, V. Černý, Ing. J. Koláček, P. Nevídal, Z.
Mittner, M. Herman, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.7 bylo přijato.

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 , kterou se mění obecně závazná vyhláška č.
3/2012 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné
podobné hry na území obce
Pan J. Šimša požádal obec, aby přehodnotila znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, kterou
upravuje provoz VHP. Jedná se o úpravu přílohy vyhlášky, kterou se stanoví provozní doba
v rámci které je možno VHP provozovat. Pan J. Šimša navrhuje úpravu doby na:
v pracovní dny od 11 do 24hodin,
v sobotu, neděli a ve svátek od 10 do 24 hodin.
Původní provozní doba byla vyhláškou č. 3/2012 stanovena na dobu od 19hod. do 5hod.
Pan J. Šimša odůvodňuje svoji žádost tím, že při provozování VHP zatím neměl žádný
konflikt se zákonem.
Starosta konstatoval, že změna vyhlášky se dá provést přijetím další obecně závazné
vyhlášky, která bude změnu popisovat a přitom ostatní nezměněná ustanovení původní
vyhlášky zůstanou v platnosti.
Diskuze:
Pan M. Herman uvedl, jestli není nekřesťanské hrát v pracovní době na automatech.
Pan P. Nevídal konstatoval dvě varianty, buď jsme proti a nechceme VHP podporovat a
nebo naopak.
Starosta se k názoru pana P. Nevídala přiklonil.
Pan M. Herman se ptá, jestli má možnost hrát dítě v 19h. na VHP.
Starosta v reakci uvedl, že na VHP může hrát osoba starší 18 let.
Pan M. Přichystal se ptá, zda je vůbec nutné schvalovat vyhlášku v případě, že by obec VHP
na svém území nechtěla.
Starosta uvedl, že obecně závaznou vyhlášku musí obec dle zákona vydat i v případě, že
VHP na svém území nechce.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 8
ZO schvaluje Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 3/2012 o stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány loterie a jiné podobné
hry na území obce.
Pro: 8 - J. Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, V. Černý, P. Nevídal, Z. Mittner, M. Herman,
Ing. J. Bednář
Proti: Ing. J. Koláček
Zdržel se: 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
8.Smlouva o zajištění péče o toulavé psy a kočky v obci Rajhradice
Starosta konstatoval, že v poslední době se v Rajhradicích zvýšil pohyb volně pohybujících
se psů a koček. Přijatelnou variantou je pro tyto případy uzavřít Smlouvu o zajištění péče o
toulavé psy a kočky , kterou dostali všichni zastupitelé včas emailem. Jedná se o útulek pro
opuštěná a zatoulaná zvířata v k.ú. Bulhary. Paní majitelka Lenka Malinovská obci nabídla
dobré cenové podmínky. Starosta uvedl, že do smlouvy vložil odstavec na str.2. čl.II., že
pečovatel je povinen na telefonickou výzvu obce v časovém intervalu do 2hodin provést
odchyt zvířete. Doba držení psa či kočky v útulku je ze zákona půl roku. Po půl roce se zvíře

stává majetkem psího útulku a obec přestává platit náklady spojené s pobytem zvířete
v útulku.
Diskuze:
Z diskuze vyplynulo, že v návrhu smlouvy není dostatečně řešen odchyt zvířete a jeho
doprava do útulku.
Starosta se zavázal smlouvu doplnit a předložit na příštím ZO k projednání.
9. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 244/8 v k.ú. Rajhradice
Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí paní Ivony Beránkové o koupi pozemku p.č.
244/8 v k.ú. Rajhradice, na kterém má žadatelka postavenou garáž. Jedná se o garáž v lokalitě
mezi ulicí Za Kapličkou a ulicí Konopnou. V minulosti obec Rajhradice tento pozemek a
pozemky sousední, tehdy ve vlastnictví obce, uvolnila pro výstavbu garáží. Tyto stavební
pozemky byly postupně stavebníkům kupní smlouvou převáděny. Někteří stavebníci nemají
pozemky pod svými garážemi převedeny do svého vlastnictví do dnes, ne vinnou obce. Na
základě této žádosti a zákona č. 128/2000 Sb. musí zastupitelstvo obce nejprve projednat a
schválit zveřejnění záměru prodeje výše uvedeného pozemku.
Diskuze:
Pan Z. Mittner se dotázal, kdy byly garáže stavěny.
Starosta odpověděl, že doba výstavby garáží započala někdy kolem roku 1970.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 9
ZO schvaluje Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 244/8 v k.ú. Rajhradice.
Pro: 9 - J. Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, V. Černý, Ing. J. Koláček, P. Nevídal, Z.
Mittner, M. Herman, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.9 bylo přijato.
10. Jmenování kronikářky obce
Starosta informoval zastupitele o tom, že současná kronikářka paní E. Janečková ze
zdravotních důvodů výkon funkce kronikáře obce ukončila.
Starosta navrhl do funkce kronikáře obce paní Janu Minaříkovou, bytem Opatovická 121,
Rajhradice.
Diskuze:
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.

Usnesení č. 10
ZO schvaluje do funkce kronikáře obce Rajhradice paní Janu Minaříkovou, bytem
Opatovická 121, Rajhradice.
Pro: 9 - J. Hudlík, L. Přichystal, M. Přichystal, V. Černý, Ing. J. Koláček, P. Nevídal, Z.
Mittner, M. Herman, Ing. J. Bednář
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.10 bylo přijato.
11. Udělení odměny
Starosta obce konstatoval, že na minulém ZO byla jeho osobě navržena Ing. E. Klaškovou a
Ing. M. Komendou odměna ve výši 20tis.Kč za činnost mimo rámec svých povinností.
Diskuze:
Host pan V. Ševčík se v diskuzi ujal slova a impulzivně obci vytkl, že si obec uděluje
odměny a přitom vykřikuje, že nemá peníze.
Starosta panu V. Ševčíkovi poděkoval za příspěvek.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 11
ZO schvaluje Udělení odměny starostovi obce panu Luboši Přichystalovi za činnosti mimo
rámec svých povinností.
Pro:
6 - J. Hudlík, M. Přichystal, V. Černý, P. Nevídal, Z. Mittner, Ing. J. Bednář
Proti:
2 - Ing. J. Koláček, M. Herman
Zdržel se: 1 - L. Přichystal
O udělení odměny nebylo rozhodnuto.
12. Různé
Host pan V. Ševčík pozval všechny přítomné na přednášku o zdravé výživě, která se koná
v neděli 3.3.2013 ve 14hodin v sále OÚ.
Starosta obce vyzval zastupitele k navrácení vyplněných testů v rámci projektu „Vzdělaný
zastupitel“.
Pan Z. Mittner se dotázal, jak je sbírka časově omezená.
Starosta uvedl, že sbírka probíhá od 1.2.2013 do 31.7.2013.
13. Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 19.45 hod. ukončil
Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová
Ověřil:
L. Přichystal, v.r.
starosta obce

J. Hudlík, v.r.
J. Bednář, v.r.

otisk razítka

