Zápis
z 30. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 27.11. 2013
Zahájeno: 18.00 hod.

Ukončeno: 21.50hod.

Přítomni: L. Přichystal , Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, V. Černý,
P. Nevídal, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Bednář, Z. Mittner, J. Lipták,
M. Přichystal
Omluveni: Ing. J. Vaníček, Ing. J. Koláček
Neomluveni: V. Pražák
Hosté: Marie Ustohalová, ředitelka ZŠ Mgr. Blanka Prišťová, J. Homolová, manželé Kejdovi
1. Technický bod
Starosta obce zahájil 30. 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 10 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 30. zasedání
ZO. Navrženi byli: Z. Mittner, Ing. F. Marcián.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č. 1
ZO schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 30. veřejné zasedání ZO Rajhradice pana
Z. Mittnera, Ing. F. Marciána.
Pro:9 - L. Přichystal , Ing. E. Klašková, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman, J. Hudlík,
Ing. J. Bednář, Z. Mittner, J. Lipták
Proti: 0
Zdržel se: 1 - Ing. F. Marcián
Usnesení č.1 bylo přijato.
Starosta obce přednesl návrh programu zasedání.
Program:
1. Technický bod
2. Informace o návrhu řešení autobusových zastávek v Loučce
3. Zprávy z rady obce
4. Zpráva finančního výboru
5. Zpráva kontrolního výboru
6. Rozpočtová opatření č.4, č. 5 a č. 6, čerpání rezervního fondu základní školou
7. Vyúčtování stavebních úprav při rozšíření mateřské školy
8. Návrh rozpočtu obce pro rok 2014
9. Kalkulace vodného pro rok 2014

10. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o
odvádění odpadních vod ze dne 9.3.2005
11. Prodej pozemku parcela č. 835/4 v k.ú. Rajhradice
12. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 4207-339/001/11
13. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. EKOJMP/Rajhradice/700-1/13-4/P
14. Různé
- Informace o stavu stavby autobusové zastávky v Rajhradě u Kašny ve směru na
Rajhradice
- Rozsvícení vánočního stromu dne 1.12.2013
15. Závěr
Starosta obce přednesl upravený návrh zasedání:

Upravený program:
1. Technický bod
2. Informace o návrhu řešení autobusové zastávky v Loučce
3. Zprávy z rady
4. Zpráva finančního výboru
5. Rozpočtové opatření č.4, č.5 a č.6, čerpání rezervního fondu základní školou
6. Vyúčtování stavebních úprav při rozšíření mateřské školy
7. Návrh rozpočtu obce pro rok 2014
8. Kalkulace vodného pro rok 2014
9. Dodatek č. 9 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o
odvádění odpadních vod ze dne 9.3.2005
10. Prodej pozemku parcela č. 835/4 v k.ú. Rajhradice
11. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 4207-339/001/11
12. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. EKOJMP/Rajhradice/700-1/13-4/P
13. Smlouva o reklamě a propagaci
14. Plán inventur na rok 2013
15. Různé
- Informace o stavu stavby autobusové zastávky v Rajhradě u Kašny ve směru na
Rajhradice
- Rozsvícení vánočního stromu dne 1.12.2013
16. Závěr
Starosta vyzval zastupitele k hlasování
Usnesení č.2
ZO schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Pro:10 - L. Přichystal , Ing. E. Klašková, V. Černý, P. Nevídal, M. Herman, J. Hudlík,
Ing. J. Bednář, Z. Mittner, J. Lipták, Ing. F. Marcián
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.2 bylo přijato.
Pan M. Herman oznámil, že si dnešní zasedání ZO nahrává pro své soukromé účely.
Paní Ing. E. Klašková vyjádřila svůj nesouhlas s nahráváním ZO panem M. Hermanem pro
své soukromé účely.

2.Informace o návrhu řešení autobusových zastávek v Loučce
Starosta obce seznámil zastupitele s dalším návrhem umístění autobusové zastávky v Loučce.
Tento návrh je již šestý v pořadí a spočívá v posunutí zastávky ve směru na Rajhrad před
domy č.p. 366 a 363 tak, aby mohl být vybudován přechod pro chodce v návaznosti na
chodník v ulici Svratecká. Zároveň by se musela posunout zastávka od Rajhradu směrem
k mostu přes řeku Svratku až před zahradu paní Opluštilové nebo by se musela posunout
směrem do obce před dům č.p. 222. Při jednání rady navrhl projektant vybudovat zastávku
pro oba směry se středním dělícím ostrůvkem v místě dosavadních zastávek (varianta č.7).
Toto řešení by si vyžádalo rozšíření tělesa komunikace až na vlastnickou hranici pozemku
silnice a zároveň by si realizace této varianty vyžádala nejvíce finančních prostředků ze všech
uvažovaných variant. Součástí tohoto řešení musí být stavební úprava celé křižovatky ulic
Hlavní, Svratecká.
V průběhu jednání (18.05hod) se dostavil Ing. M. Komenda.
V průběhu jednání (18.10hod.) se dostavil M. Přichystal.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
M. Herman se dotázal, zda varianta s přechodem u RD Kolaříků nebude levnější.
Starosta uvedl, že to možná ano, ale přes přechod pro chodce mimo zastávku bude chodit jen
minimum lidí.
M. Přichystal se dotázal, proč by nemohla být čekárna umístěna mimo zastávku.
Starosta uvedl, že je to nelogické.
J. Hudlík konstatoval, že při tomto řešení zastávek může nastat problém v zimním období
s úklidem sněhu a že budou často uražené nebo jinak poškozené značky, které budou
označovat střední dělící ostrůvek.
Pan Kejda vyjádřil obavu, že budou mít při průjezdu zastávkou problémy větší zemědělské
stroje, hlavně kombajny.
Starosta obce uvedl, že šířka pruhu v místě zastávky je 3,75m, což je dostačující.
ZO vzalo na vědomí informace o způsobu řešení autobusových zastávek v Loučce.
3. Zprávy z rady obce
Zprávy z jednání rady přednesl starosta obce. Uvedl, že dne 30.9.2013 rada obce projednala
Rozpočtové opatření č. 4, 7.10.2013 rada obce projednala Rozpočtové opatření č. 5 a
27.11.2013 rada obce projednala Rozpočtové opatření č. 6 a další variantu řešení zastávky
v Loučce.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
ZO bere na vědomí zprávy z rady.
4. Zprávy finančního výboru
Starosta požádal členy finančního výboru o přečtení finanční zprávy z kontroly MŠ a ZŠ
Rajhradice. Ing. J. Bednář přečetl zprávu z finanční kontroly příspěvkové organizace MŠ a
pan P. Nevídal přečetl zprávu finanční kontroly příspěvkové organizace ZŠ. Zprávy jsou
přílohou zápisu.

Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
Starosta konstatoval, že zvýšení spotřeby energii v obou dvou budovách je způsobeno
zvýšením kapacity, a to v základní škole přestavbou bytu na dvě další třídy a v mateřské škole
přestavbou bytu na jednu třídu.
ZO bere na vědomí zprávy finančního výboru.
5.Rozpočtové opatření č. 4, č. 5 a č.6, čerpání rezervního fondu základní školou
Rozpočtové opatření č.4 – ve výdajové části se snižuje § 2212 – Silnice o 16tis.Kč, § 2310 –
Pitná voda o 200tis.Kč, navyšuje se § 3421 – Volný čas dětí o 2tis.Kč, § 3639 – Úroky areál o
149tis.Kč, § 6171 – Správa o 65tis.Kč, snižuje se § 6409 – Rezerva o 184tis.Kč a navyšuje se
položka 8124 – Splátky úvěru o 184tis. Kč.
Celkově se rozpočet obce RO č. 4 v příjmové a výdajové části nemění.
Rozpočtové opatření č. 5 – v příjmové části se navyšuje položka 1111 – DPFO o
185,7tis.Kč, položka 1121 – DPPO o 122tis.Kč, položka 4111 – Volby o 26tis.Kč, položka
4213 – Dotace mokřad Habřina o 2,3tis.Kč, položka 4216 – Dotace mokřad Habřina o
38tis.Kč.
Ve výdajové části se navyšuje § 1012 – Myslivci o 10tis.Kč, snižuje se § 1019 – Včelaři o
5tis.Kč, snižuje se § 2212 – Silnice o 250tis.Kč, § 2321 – Odvádění a čištění odpad.vod o
100tis.Kč, navyšuje se § 3111 – MŠ o 185tis.Kč, § 3117 – ZŠ o 122tis.Kč, § 3314 – Knihovna
o 10tis.Kč, § 3399 – Kultura o 5tis.Kč, § 3419 – TJ Sokol o 72tis.Kč, § 3639 – Územní rozvoj
o 100tis.Kč, § 3745 – Vzhled obce a zeleň o 50tis.Kč, § 6114 – Volby o 26tis.Kč, § 6171 –
Správa o 149tis.Kč.
Celkově se rozpočet obce RO č. 5 navyšuje v příjmové i výdajové části o 374tis.Kč.
Rozpočtové opatření č. 6 – v příjmové části se navyšuje položka 1111 – DPFO o 150tis.Kč,
položka 1211 – DPH o 183tis.Kč, položka 1343 – Užívání veř. prostranství o 85tis.Kč a ve
výdajové části se snižuje § 2212 – Silnice o 160tis.Kč a navyšuje se § 2219 – Cyklostezka o
105tis.Kč, snižuje se § 2310 – Pitná voda o 28tis.Kč, § 2321 – Odvádění a čištění OV o
150tis.Kč, dále se snižuje § 3111 – MŠ o 50tis.Kč, navyšuje § 3117 – ZŠ o 188tis.Kč, § 3399
– Kultura o 15tis.Kč, § 3631 – Veřejné osvětlení o 43tis.Kč, § 3639 – Územní rozvoj o
50tis.Kč, snižuje se § 3741 – Mokřady o 5tis.Kč a navyšuje se § 6171 – Správa o 260tis.Kč a
položka 8124- Splátky úvěru o 150tis.Kč.
Celkově se rozpočet obce RO č. 6 navyšuje v příjmové i výdajové části o 418tis.Kč.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
M. Herman se dotázal na částku 138tis.Kč uvedenou v § 2219.
Starosta uvedl, že tato částka je část spoluúčasti na novém projektu výstavby dalšího
bezpečnostního úseku, který navazuje na již vybudovanou cyklostezku v lokalitě Habřina a
bude pokračovat kolem vodní nádrže pana Vepřeka směrem k řece Svratce a podél řeky
Svratky naváže na již vybudovanou cyklostezku v katastru obce Rebešovice.
M. Herman se dotázal na částku 150tis.Kč v § 3639.
M. Ustohalová uvedla, že v této částce je zahrnuto tzv. odstupné paní H. Šabatové při
vystěhování z bytu MŠ. Jedná se o úhradu altánu a části vybavení bytu.
P. Nevídal konstatoval, že při sestavování letošního rozpočtu jsme příjmovou část
odhadovali. Dotázal se, zda je již poznat změna rozpočtového určení daní.
M. Ustohalová uvedla, že příjmová část rozpočtu se pořád vyvíjí.

Starosta vyzval zastupitele k hlasování
Usnesení č.3
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.4, č.5, č.6
Pro: 10 - L. Přichystal , Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, V. Černý,
P. Nevídal, J. Hudlík, Z. Mittner, J. Lipták, M. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 2 - M. Herman, Ing. J. Bednář
Usnesení č.3 bylo přijato.
Starosta vyzval zastupitele k hlasování
Usnesení č.4
ZO schvaluje použití části rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Rajhradice ve výši
130tis.Kč na úhradu provozních výdajů. O tuto částku bude ponížen schválený příspěvek na
provoz pro rok 2013. Tato částka bude využita na úhradu faktury za topenářské práce
v budově ZŠ.
Pro: 12 - L. Přichystal , Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, V. Černý,
P. Nevídal, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Bednář, Z. Mittner, J. Lipták,
M. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.4 bylo přijato.
6. Vyúčtování stavebních úprav při rozšíření mateřské školy
Starosta ZO předložil vyúčtování přestavby bytu v MŠ na další třídu. Konstatoval, že do
přestavby bytu obec investovala 657.637,10Kč. Vyúčtování je přílohou tohoto zápisu.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
V diskuzi se řešily podmínky získání dotačních prostředků na opravu ZŠ.
ZO bere na vědomí vyúčtování stavebních úprav při rozšíření mateřské školy.
7.Návrh rozpočtu obce pro rok 2014
Starosta úvodem konstatoval, že Návrh rozpočtu pro rok 2014 byl sestaven na základě odhadu
skutečného plnění rozpočtu roku 2013.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
Při probíhající diskuzi se řešila na podnět paní J. Homolové investice do oprav Kaple sv.
Scholastiky. Paní J. Homolová upozornila na to, že v minulosti na jednání ZO byla přislíbena
spoluúčast obce na opravách kaple s ohledem na celkovou částku se sbírky. Ve sbírce bylo
shromážděno celkem 115.803,-Kč. V minulosti bylo konstatováno v ZO, že by obec mohla
přispět stejnou částkou.
Starosta v reakci uvedl, že si velmi váží občanů, kteří přispěli do sbírky. V současné době
jsou před námi dvě natolik finančně náročné akce, a to oprava základní a mateřské školy, že
na opravu kaple peníze s velkou pravděpodobností v r. 2014 nezbudou. V každém případě je
nutno vědět, jaké investice jsou nutné. Opravy by se měly rozdělit na etapy dle jejich priorit a

jejich financování provádět postupně po etapách. V první etapě bude nutno, vzhledem k
zákonným termínům, použít peníze ze sbírky. Pokud to v dalším roce finanční situace obce
dovolí, především ve vztahu k dalším prioritním investicím, bude se obec na financování
opravy kaple spolupodílet. Dále starosta zmínil nutnost dalších investic s vysokou prioritou –
úprava parkovacího stání před MŠ, prodloužení vodovodu v ulici Za Sokolovnou, oprava
chodníku před samoobsluhou, příprava projektové dokumentace pro realizaci stavby zastávky
v Loučce a prodloužení chodníku na ulici Hlavní od mateřské školy po ulici Na Kopečku.
M. Herman se dotázal na částku 137tis.Kč (cyklostezka) ve výdajové části návrhu rozpočtu.
Starosta uvedl, že se jedná o úhradu druhé poloviny spoluúčasti na stavbě bezpečného úseku
cyklostezky od Ivanovického potoka po řeku Svratku. Na tento úsek bude navazovat nově
vybudovaná cyklostezka kolem řeky Svratky až po již zbudovaný úsek v katastru obce
Rebešovice.
P. Nevídal se dotázal, zda se bude při budování cyklostezky opravovat i hráz řeky.
Starosta v reakci uvedl, že při stavbě cyklostezky se hráz opravovat nebude, ale oprava hráze
je Povodím plánována. Společně s Ing. F. Marciánem jednáme s Povodím Moravy.
J. Lipták se dotázal na využití částky 70tis.Kč pro knihovnu.
M. Ustohalová uvedla, že v této částce je zahrnut plat knihovnice a nákup knih a časopisů.
J. Lipták se dotázal na částku v § 3631 – veřejné osvětlení. Dotázal se, zda je počítáno
s investicí do prodloužení veřejného osvětlení v ulici Za Školou.
Starosta v reakci uvedl, že částka zahrnuje jen investice do oprav.
Starosta seznámil ZO se žádostí Mysliveckého sdružení Svratka o navýšení stávajícího
příspěvku v částce 20tis.Kč na částku 25tis.Kč.
Ing. F. Marcián konstatoval, že v případě žádosti o navýšení žádosti příspěvku by mělo
myslivecké sdružení seznámit ZO se svojí činností např. co dělají pro obec a jestli dělají
nějakou činnost pro děti.
M. Herman se dotázal, proč není v návrhu rozpočtu uvedená částka ze sbírky na opravu
Kaple sv. Scholastiky.
Starosta v reakci uvedl, že sbírka je vedena na zvláštním samostatném účtu mimo účetnictví
obce. V rozpočtu by se měla objevit jen částka, kterou ZO uvolní na opravy kaple jako
spoluúčast. Finanční prostředky ze sbírky se musí do poloviny roku 2014 vyčerpat. ZO musí
rozhodnout o výši částky, kterou do oprav Kaple sv. Scholastiky bude v příštím roce
investovat společně se sbírkou.
Ing. F. Marcián se dotázal, zda se v rozpočtu objeví náklady na přestavbu zastávek v Loučce.
Starosta uvedl, že přípravné práce až do fáze vydání územního rozhodnutí a stavebního
povolení, by se provést měly, aby tato investiční akce byla připravena k realizaci pro rok
2015.
Ing. M. Komenda se dotázal, proč v návrhu rozpočtu není uvedena spoluúčast na opravy MŠ
a ZŠ.
Starosta sdělil, že nejprve je nutno provést přípravu zadávací dokumentace a vypsat výběrové
řízení, které teprve stanoví konkrétní částku na opravy. Poté bude investice zařazena do
rozpočtu.
J. Homolová apelovala na zastupitele, aby v rozpočtu obce na rok 2014 uvolnili určitou
částku, která by spolu se sbírkou zajistila část předpokládaných oprav.
J. Lipták navrhuje začít alespoň s nějakými opravami.
Ing. M. Komenda navrhuje odložit čerpání sbírky.
Starosta přislíbil zajištění odborného posudku od stavební firmy, který určí prioritu oprav.
M. Herman položil dotaz, zda bychom nemohli ponížit výdajové položky v rozpočtu, jako
třeba péči o zeleň, provoz knihovny apod. a vytvořit tak finanční rezervu na opravu ZŠ a MŠ.
P. Nevídal konstatoval, že v návrhu rozpočtu je spousta otazníků a položil dotaz, zda by
nebylo vhodnější, aby obec schválila rozpočtové provizorium.
Starosta uvedl, že vždy je lepší mít schválený rozpočet, který se bude podle situace
upřesňovat rozpočtovými opatřeními.
J. Hudlík navrhl, aby do výdajové části návrhu rozpočtu byly doplněny položky na opravu
ZŠ, MŠ a Kaple sv. Scholastiky prozatím s nulovými částkami.

Starosta s tímto návrhem vyslovil souhlas a uvedl, že jakmile budou upřesněny náklady bude
rozpočet upraven rozpočtovým opatřením.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.5
ZO schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2014.
Pro: 11 - L. Přichystal , Ing. E. Klašková, Ing. F. Marcián, V. Černý, P. Nevídal,
M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Bednář, Z. Mittner, J. Lipták, M. Přichystal
Proti: 0
Zdržel se: 0
Nehlasoval: 1 - Ing. M. Komenda
Usnesení č.5 bylo přijato.
8.Kalkulace vodného pro rok 2014
Starosta předložil ZO kalkulaci vodného pro rok 2014, kterou zpracoval VAS, a.s.
Pro rok 2013 byla cena za m3 stanovená ve výši 31,63 Kč s DPH a na rok 2014 VAS, a.s.
navrhuje částku ve výši 32,40 Kč s DPH.
Starosta navrhuje ZO, aby vodné ve výši 32,40 Kč s DPH schválilo.
Pan M. Přichystal v průběhu jednání (19.50 hod.) odchází.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
Ing. F. Marcián požádal o vysvětlení jednotlivých položek, z kterých se cena vodného
stanovuje.
P. Nevídal konstatoval, že obec má právo požádat ekonomické oddělení VAS, a.s. o
vysvětlení.
Starosta přislíbil zaslat žádost o vysvětlení na ekonomické oddělení VAS, a.s.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.6
ZO schvaluje kalkulaci vodného pro rok 2014.
Pro: 10 - L. Přichystal , Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, V. Černý,
P.Nevídal, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Bednář, J. Lipták
Proti: 1 – Z. Mittner
Zdržel se: 0
Usnesení č.6 bylo přijato.
9.Dodatek č. 9 ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o odvádění
odpadních vod ze dne 9.3.2005
Starosta úvodem konstatoval, že ZO dodatek k této smlouvě schvaluje každý rok. Pro letošní
rok je cena za odvádění odpadních vod schválena v částce 14,80 Kč bez DPH. Pro rok 2014
se tato cena nemění.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
J. Lipták se dotázal, zda je v částce stočného na osobu (100Kč) dostatečná rezerva a jestli
nebude nutné cenu stočného zvýšit.

Starosta uvedl, že rezerva je prozatím dostatečná a cena stočného se zvyšovat prozatím
nemusí. K navýšení spotřeby elektrické energie dochází hlavně v obdobích, kdy je zvýšená
hladina spodní vody a občané čerpají vodu ze zatopených sklepů do podtlakové kanalizace.
Obsluha kanalizace každý měsíc předkládá skutečné stavy odčerpaných m3 na ČOV v
Rajhradě. Z těchto čísel je tato skutečnost velmi zřejmá. I s ohledem na toto navýšení není
třeba stočné navyšovat. Občané budou v prosincovém zpravodaji vyzváni k tomu, aby vodu
ze sklepů do kanalizace nepřečerpávali.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.7
ZO schvaluje dodatek ke Smlouvě o podmínkách napojení na veřejnou kanalizaci a o
odvádění odpadních vod ze dne 9.3.2005.
Pro: 11 - L. Přichystal , Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, V. Černý,
P.Nevídal, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Bednář, Z. Mittner, J. Lipták
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.7 bylo přijato.
10.Prodej pozemku parcela č. 835/4 v k.ú. Rajhradice
Na minulém ZO byl schválen záměr prodeje části obecního pozemku 835/1 (v geometrickém
plánu označen č. 835/4) o výměře 12 m2. O tomto pozemek projevila zájem paní
J. Homolová, bytem U Sýpky 22, Rajhradice.
Starosta navrhuje, aby pozemek byl prodán paní J. Homolové za celkovou kupní cenu
v částce 3.400,-Kč.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.8
ZO schvaluje prodej části obecního pozemku parc.č. 835/1 o výměře 12 m2 v k.ú. Rajhradice,
v geometrickém plánu označen č. 835/4, paní J. Homolové, bytem U Sýpky 22, Rajhradice.
ZO pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Pro: 11 - L. Přichystal , Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, V. Černý,
P.Nevídal, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Bednář, Z. Mittner, J. Lipták
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.8 bylo přijato.
11.Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 4207-339/001/11
Starosta obce předložil ZO Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
č. 4207-339/001/11 uzavřená mezi obcí Rajhradice a E.ON Distribuce, a.s. Jedná se o
rozšíření sítě NN, AES, kab. NN u pozemků par.č. 146/1, 157/1, 157/5, 157/100, 489/1 v k.ú.
Rajhradice. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to za jednorázovou úplatu v celkové výši
6.200,-Kč bez DPH.

Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.9
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. 4207-339/001/11
Pro: 11 - L. Přichystal , Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, V. Černý,
P.Nevídal, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Bednář, Z. Mittner, J. Lipták
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.9 bylo přijato.
12.Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. EKOJMP/Rajhradice/700-1/13-4/P
Starosta obce předložil ZO Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
č.EKO-JMP/Rajhradice/700-1/13-4/P uzavřená mezi obcí Rajhradice a JMP Net, s,r.o. Jedná
se o prodloužení NTL plynovodu a STL plynovodní přípojky, k.ú. Rajhradice u pozemků
parc.č.157/99, v celkové délce 29,97m, parc.č.157/122, v celkové délce 33,30 m, parc.č.
157/133, v celkové délce 20,09 m parc.č. 157/134, v celkové délce 7,82 m, parc.č.157/135,
v celkové délce 15,06 m a parc.č.157/136, v celkové délce 20,38 m zapsaných na LV č. 10001
pro k.ú. Rajhradice. Věcné břemeno se zřizuje úplatně a to jednorázovou úhradou v celkové
částce 1.519,76 Kč bez DPH.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.10
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. EKOJMP/Rajhradice/700-1/13-4/P
Pro: 11 - L. Přichystal , Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, V. Černý,
P.Nevídal, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Bednář, Z. Mittner, J. Lipták
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.10 bylo přijato.
13.Smlouva o reklamě a propagaci
Starosta obce předložil ZO Smlouvu o reklamě a propagaci. Jedná se o umístění reklamy
obchodní společnosti Pivovary Lobkowicz, a.s., v době probíhajícího Řezbářského sympózia
v Rajhradicích. Dohodnutá odměna za propagaci pivovaru činní 4.700,-Kč. Tato částka bude
pivovaru fakturována.

Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.11
ZO schvaluje Smlouvu o reklamě a propagaci.
Pro: 11 - L. Přichystal , Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, V. Černý,
P.Nevídal, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Bednář, Z. Mittner, J. Lipták
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.11 bylo přijato.
14.Plán inventur na rok 2013
Starosta seznámil ZO s plánem inventur pro rok 2013.
Starosta otevřel diskuzi.
Diskuze:
K tomuto bodu neproběhla žádná diskuze.
Starosta obce vyzval zastupitele k hlasování.
Usnesení č.12
ZO schvaluje plán inventur na rok 2013.
Pro: 11 - L. Přichystal , Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F. Marcián, V. Černý,
P.Nevídal, M. Herman, J. Hudlík, Ing. J. Bednář, Z. Mittner, J. Lipták
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení č.12 bylo přijato.

15.Různé
- starosta sdělil ZO, že přípravné práce pro autobusovou zastávku v Rajhradě na ulici
Městečko jsou ve fázi stavebního řízení. Každým dnem by mělo být vydáno stavební
povolení. Konstatoval, že dělá vše proto, aby se tato zastávka v první polovině roku 2014
stavebně realizovala.
- starosta pozval ZO na sváteční veřejnou akce „Rozsvěcení vánoční stromu“. Tato akce se
jako každý rok koná v areálu MŠ v neděli 1.12.2013.
Ing. F. Marcián vyjádřil velkou nespokojenost ze situací na mokřadu Habřina. Někdo tam
střílí do asfaltových holubů, kteří byli poházení po březích a ve vodě. Nikoho při tom neviděl,
proto nechce spekulovat o tom, kdo na holuby střílel. V mokřadní části si někdo vytvořil
krmné místo. V mokřadu se objevilo nasypané proso, předpokládá, že jako návnada na
kačeny. Domnívá se, že se jedná o myslivce, nikdo jiný zvěř lovit nesmí. Konstatoval, že to je
v rozporu se schváleným manipulačním a provozním řádem mokřadu. Mokřad byl
vybudován jako útočiště živočichů a v tom smyslu na něj byly poskytnuty dotace.
Konstatoval, že je nutné, aby obec s mysliveckým sdružením jednala, aby se dohodla
oboustranně přijatelná pravidla užívání mokřadu. Je si vědom toho, že mokřad leží v honitbě,
přesto je hospodaření na mokřadu upraveno schváleným manipulačním a provozním řádem,
který není možno porušovat.

J. Lipták navrhl, aby ZO obce vydalo tzv. Tržní řád, který zamezí podomnímu prodeji v obci.
Starosta v reakci uvedl, že se zavedením Tržního řádu souhlasí.
M. Herman se dotázal, zda starosta prověřil stavební úpravu povrchu komunikace v ulici
Ulička.
Starosta v reakci uvedl, že nikoli. Přislíbil, že v nejbližší době takto učiní.
16. Závěr
Na závěr poděkoval starosta zastupitelům za účast a schůzi ZO ve 21.50 hod. ukončil.

Zapsal:

L. Přichystal
K. Sekaninová

Ověřil:
L. Přichystal, v.r.

Z. Mittner, v.r.

starosta obce

Ing. F. Marcián, v.r.

