Zápis z 1. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 12. 11. 2018 v místnosti obecního úřadu Raková u Konice
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno v 21:00 hod. Zastupitelstvo bylo schopno se
usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní členové zastupitelstva obce:
Na zasedání je přítomno 5 členů zastupitelstva obce: Petr Hajkr, Martin Matýsek, Josef Srovnal,
Václav Konečný, Marcela Hajkrová
Bod 1. - Projednání ověřovatelů a zapisovatele zápisu zasedání
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu paní Marcelu Hajkrovou a pana Martina
Matýska a zapisovatelem pana Václava Konečného.
Návrh usnesení č. 1/2018/1:
Zastupitelstvo obce Raková u Konice určuje ověřovateli zápisu paní Marcelu Hajkrovou a
pana Martina Matýska a zapisovatelem Václava Konečného.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 1/2018/1 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 1 (Martin Matýsek)

Bod 2. - Projednání programu zasedání
Starosta obce seznámil přítomné s návrhem programu uvedeném na oznámení konání
zastupitelstva zveřejněného na úřední desce v tomto znění:
1. Projednání ověřovatelů a zapisovatele zasedání
2. Projednání programu zasedání
3. Projednání zástupce obce v Regionu Haná
4. Seznámení s Fin 10-2018
5. Projednání nákupu ván. osvětlení
6. Projednání vánoční besídky
7. Seznámení se zahájením stavby Komunitního centra
8. Projednání schvalování rozpočtových opatření
9. Projednání úředních hodin
10. Projednání opravy kříže
11. Diskuze
12. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
11. Projednání věcného břemene
12. Projednání nabídky Bartek rozhlasy
13. Projednání zrušení smlouvy stav. Spoření
14. Projednání novoročenek
15. Projednání návrhu vyhlášky o výši poplatku za svoz odpadu
Zastupitel Josef Srovnal navrhuje dále doplnit do programu bod:
16. Projednání situace v obecním lese
Návrh usnesení č. 1/2018/2:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce tohoto znění:
1. Projednání ověřovatelů a zapisovatele zápisu zasedání
2. Projednání programu zasedání
3. Projednání zástupce obce v Regionu Haná
4. Seznámení s Fin 10-2018
5. Projednání nákupu vánočního osvětlení
6. Projednání vánoční besídky
7. Seznámení se zahájením stavby Komunitního centra
8. Projednání schvalování rozpočtových opatření
9. Projednání úředních hodin
10. Projednání opravy kříže
11. Projednání věcného břemene
12. Projednání nabídky Bartek rozhlasy
13. Projednání zrušení smlouvy stav. Spoření
14. Projednání novoročenek
15. Projednání návrhu vyhlášky o výši poplatku za svoz odpadu
16. Projednání situace v obecním lese
17. Diskuze
18. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1/2018/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Projednání zástupce obce v Regionu Haná
Starosta obce informoval zastupitelstvo o nutností jmenovat zástupce obce do sdružení
Region Haná.
Návrh usnesení č. 1/2018/3:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako zástupce obce do Regionu Haná starostu obce Petra
Hajkra.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1/2018/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 4. - Seznámení s Fin 10-2018
Starosta obce zastupitelstvo seznámil s plněním rozpočtu obce za období 1-10/2018:
Příjmy: 7 092 784,27 Kč, tj. 117,68 % rozpočtu po změnách
Výdaje: 5 027 217,00 Kč, tj. 109,30 % rozpočtu/ po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 5. - Projednání nákupu vánočního osvětlení
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem vánočního osvětlení a dal návrh na nákup
nového vánočního osvětlení a zajištění jeho montáže. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s
obdrženými nabídkami. Zastupitelstvo prodiskutovalo tyto nabídky.
Návrh usnesení č. 1/2018/4:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o zajištění vánočního osvětlení u
firmy JKV Opava s.r.o. za cenu 33 902,60 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1/2018/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání vánoční besídky
Starosta obce s ohledem na akce konané v okolních obcích navrhuje jako nejvhodnější
termín konání vánoční besídky 1. 12. 2018. Navrhuje tradičně zakoupit balíčky pro děti. Program a
občerstvení zajistí starosta a místostarosta obce.
Návrh usnesení č. 1/2018/5:
Zastupitelstvo obce schvaluje výdaje v obvyklé odpovídající výši na konání besídky dne 1.
12. 2018.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1/2018/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Seznámení se zahájením stavby Komunitního centra
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s proběhlou schůzkou zúčastněných stran. Přístup pro
stavební práce bude ze dvora a zde je v současnosti v řešení problém s prostorem pro uskladnění
stávající techniky a vybavení.
Aktuálně probíhá přepojování elektroinstalace blokující zahájení. Předpokládaný termín
zahájení konec příštího týdne.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 8. - Projednání schvalování rozpočtových opatření
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s principem přijímání rozpočtových opatření a k tomu
potřebných pravomocí starosty.
Návrh usnesení č. 1/2018/6:
Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc starosty obce schvalovat rozpočtová opatření v
jakékoli výši.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1/2018/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9. - Projednání schvalování rozpočtových opatření
Starosta obce zjistil úřední hodiny v okolních vesnicích řízených uvolněným starostou a
seznámil s výsledky zastupitelstvo. Na základě tohoto starosta navrhl úřední hodiny. Hlášení bude
dopoledních i odpoledních úředních hodinách.
Návrh usnesení č. 1/2018/7:
Zastupitelstvo obce schvaluje úřední hodiny obce takto:
Pondělí:
7:00-11:00, 18:30-20:00
Úterý:
7:00-10:00 (pouze po předchozí domluvě)
Středa:
7:00-11:00, 18:30-20:00
Čtvrtek:
7:00-10:00 (pouze po předchozí domluvě)
Pátek:
7:00-09:00
a úřední hodiny účetní takto:
Pondělí:
10:00-12:00 (pouze po předchozí domluvě), 17:00-20:00
Středa:
10:00-12:00 (pouze po předchozí domluvě), 17:00-20:00
Pátek:
16:00-18:00
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1/2018/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Projednání opravy kříže
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem jednání o získání pozemků, na kterých kříž
stojí a současně seznámil zastupitelstvo s mírou poškození kříže a možnostech restaurování včetně
předpokládaných nákladů. Zastupitelstvo projednalo možnosti opravy kříže a další postup včetně
odkupu pozemků.
Návrh usnesení č. 1/2018/8:
Zastupitelstvo ukládá starostovi vyjednání odkupu pozemků parc. č. 905/14, 905/15,
katastrální území Raková u Konice z důvodu zrychlení řízení o restaurování kříže.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1/2018/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Projednání věcného břemene
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s obsahem smlouvy č. PV-014330051496/001 o
zřízení věcného břemene na umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN ve prospěch
společnosti E.ON Distribuce, a.s.
Návrh usnesení č. 1/2018/9:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy č. PV-014330051496/001 dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1/2018/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 12. - Projednání nabídky Bartek rozhlasy
Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou na řečnické systémy. Starosta zjistí konkurenci a
bude prodiskutováno na dalších zasedáních zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Bod 13. - Projednání zrušení smlouvy stav. spoření
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stávající smlouvou o stavebním spoření č.
1532446403 a navrhl výpověď této smlouvy.
Návrh usnesení č. 1/2018/10:
Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď smlouvy o stavebním spoření č. 1532446403.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1/2018/10 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 14. - Projednání novoročenek
Starosta obce navrhuje vytvoření novoročenek se symbolikou nebo fotografií obce vyrobené
v chráněné dílně. Novoročenky se zdarma rozdají každé rodině v obci. Přibližný počet objednaných
novoročenek bude 100 ks.
Návrh usnesení č. 1/2018/11:
Zastupitelstvo schvaluje vytvoření novoročenek v chráněné dílně a ukládá starostovi
zajištění motivu a objednání výroby novoročenek. Zastupitelstvo schvaluje věnování novoročenek
zdarma každé rodině.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1/2018/11 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 15. - Projednání návrhu vyhlášky o výši poplatku za svoz odpadu
Zastupitelstvo obce projednalo aktuální výši poplatku za sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu a porovnalo se skutečně vynaloženými náklady obce. Zastupitelstvo navrhuje
zvýšení sazby poplatku na 450 Kč za rok a pověřuje starostu dalšími kroky pro úpravu vyhlášky a
přípravu podkladů na další zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 1/2018/12:
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zpracováním podkladů pro úpravu vyhlášky o výši
poplatku za svoz odpadu na novou sazbu 450 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 1/2018/12 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 16. - Projednání situace v obecním lese
Pan Josef Srovnal seznámil zastupitelstvo se stavem obecních lesů. V lokalitě Líšníky je
velice zanedbaný mladý les. Navrhuje ještě vyžnutí a provedení ochranného nátěru proti okusu
zvěří a to ještě do konce roku.
Kůrovec – zasažen je starý ale i mladý les. Mladý les je vhodný pouze na vykácení jako
samovýroba. Starý les pouze na zajištění vykácení firmou. Odhad je 1-1,5ha na obnovu. Hledá se
firma ochotná provést těžbu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 17. - Diskuze
• Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem jednání s družstvem o polních cestách.
Předseda ZD přislíbil obnovu a zpevnění stávajících cest, souhlasí i s budoucí výsadbou
aleje obcí. Souhlasí i s obnovením původních cest v rámci rozdělení stávajících lánů.
• Starosta obce představil nabídku firmy pro dětské hřiště „3D program“
Bod 18. - Závěr

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
4. - Fin 10-2018
7. - Seznámení se zahájením stavby Komunitního centra
12. - Projednání nabídky Bartek rozhlasy
16. - Projednání situace v obecním lese
Schválená usnesení:
Usnesení č. 1/2018/1: Zastupitelstvo obce Raková u Konice určuje ověřovateli zápisu paní Marcelu
Hajkrovou a pana Martina Matýska a zapisovatelem Václava Konečného.
Usnesení č. 1/2018/2: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání
Usnesení č. 1/2018/3: Zastupitelstvo obce schvaluje jako zástupce obce do Regionu Haná starostu
obce Petra Hajkra.
Usnesení č. 1/2018/4: Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu o zajištění
vánočního osvětlení u firmy JKV Opava s.r.o. za cenu 33 902,60 Kč bez DPH.
Usnesení č. 1/2018/5: Zastupitelstvo obce schvaluje výdaje v obvyklé odpovídající výši na konání
besídky dne 1. 12. 2018.
Usnesení č. 1/2018/6: Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc starosty obce schvalovat rozpočtová
opatření v jakékoli výši.
Usnesení č. 1/2018/7: Zastupitelstvo obce schvaluje úřední hodiny obce takto:
Pondělí:
7:00-11:00, 18:30-20:00
Úterý:
7:00-10:00 (pouze po předchozí domluvě)
Středa:
7:00-11:00, 18:30-20:00
Čtvrtek:
7:00-10:00 (pouze po předchozí domluvě)
Pátek:
7:00-09:00
a úřední hodiny účetní takto:
Pondělí:
10:00-12:00 (pouze po předchozí domluvě), 17:00-20:00
Středa:
10:00-12:00 (pouze po předchozí domluvě), 17:00-20:00
Pátek:
16:00-18:00
Usnesení č. 1/2018/8: Zastupitelstvo ukládá starostovi vyjednání odkupu pozemků parc. č. 905/14,
905/15, katastrální území Raková u Konice z důvodu zrychlení řízení o restaurování kříže.
Usnesení č. 1/2018/9: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy č. PV-014330051496/001 dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy.
Usnesení č. 1/2018/10: Zastupitelstvo obce schvaluje výpověď smlouvy o stavebním spoření č.
1532446403.
Usnesení č. 1/2018/11: Zastupitelstvo schvaluje vytvoření novoročenek v chráněné dílně a ukládá
starostovi zajištění motivu a objednání výroby novoročenek. Zastupitelstvo schvaluje věnování
novoročenek zdarma každé rodině.
Usnesení č. 1/2018/12: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zpracováním podkladů pro úpravu
vyhlášky o výši poplatku za svoz odpadu na novou sazbu 450 Kč.

Zápis byl vyhotoven dne: 22.11.2018

Zapisovatel:

.............................................. dne ...........................................

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

