Zápis z 3. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 11. 1. 2019 v místnosti obecního úřadu Raková u Konice
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 22:00 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:
Zastupitelstvo obce Raková u Konice určuje ověřovateli zápisu paní Marcelu Hajkrovou a
pana Josef Srovnal a zapisovatelem Václava Konečného.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/1 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

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. Seznámení se zápisy 1 a 2/2018
4. Seznámení s Fin 12-2018
5. Projednání podmínek k žádosti o dotaci MŠ
6. Projednání podmínek k žádosti o dotaci na obnovu cest a aleje
7. Projednání daru Bohuslavické farnosti
8. Projednání činnosti MC Rakováček v roce 2018 a 2019
9. Projednání činnosti SDH Raková u Konice v roce 2018 a 2019
10. Projednání úprav webových stránek obce
11. Projednání odkupu majetku od Pivovar Litovel a.s.
12. Diskuze
13. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
12. Projednání pozvání manželů Studených k jednání
13. Projednání nákupu ozvučení
14. Seznámení s nabídkou nákupu rostlin do obecní nádrže
15. Projednání nákupu příslušenství k multikáře
16. Seznámení se stavem těžby v obecním lese
17. Projednání nákupu herního prvku pro větší děti na hřiště
18. Projednání zajištění divadelního představení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce tohoto znění:
1. Projednání ověřovatelů a zapisovatele zasedání
2. Projednání programu zasedání
3. Seznámení se zápisy 1 a 2/2018
4. Seznámení s Fin 12-2018
5. Projednání podmínek k žádosti o dotaci MŠ
6. Projednání podmínek k žádosti o dotaci na obnovu cest a aleje
7. Projednání daru Bohuslavické farnosti
8. Projednání činnosti MC Rakováček v roce 2018 a 2019
9. Projednání činnosti SDH Raková u Konice v roce 2018 a 2019
10. Projednání úprav webových stránek obce
11. Projednání odkupu majetku od Pivovar Litovel a.s.
12. Projednání pozvání manželů Studených k jednání
13. Projednání nákupu ozvučení
14. Seznámení s nabídkou nákupu rostlin do obecní nádrže
15. Projednání nákupu příslušenství k multikáře
16. Seznámení se stavem těžby v obecním lese
17. Projednání nákupu herního prvku pro větší děti na hřiště
18. Projednání zajištění divadelního představení
19. Diskuze
20. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisy 1 a 2/2018
Starosta obce přečetl zápisy 1/2018 a 2/2018 z konání řádného zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 4. - Seznámení s Fin 12-2018
Starosta obce oznámil, že se z časových důvodů nepodařilo připravit poklady pro
seznámení zastupitelstva s Fin 12-2018. Bod bude zařazen do programu na příštím zasedání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 5. - Projednání podmínek k žádosti o dotaci MŠ
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s původním projektem celkové rekonstrukce budovy
MŠ, na který je stále platné stavební povolení a je možná kolaudace i po etapách. Členové
zastupitelstva prodiskutovali rozsah stavebních úprav pro podání žádosti o dotaci:
• 1NP
◦ bez úprav
• 2NP
◦ vybudování schodiště do podkroví
◦ přesun dveří do stávající třídy blíže ke schodišti
• Podkroví
◦ vytvoření odpočinkové místnosti (nové stěny včetně zateplení)
Realizace bude v roce 2020.
O dotaci by bylo žádáno z programu MMR "117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova",
dotační titul "117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov".
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR
"117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova", dotační titul "117d8210E Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov" na vybudování odpočinkové místnosti pro děti v budově MŠ.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání podmínek k žádosti o dotaci na obnovu cest a aleje
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s podmínkami pro poskytnutí dotace na obnovu cest a
aleje, především:
• stromy nesmí být jehličnaté.
• dotace je zaměřena hlavně na vytvoření aleje/stromořadí.
• náklady na úpravu cesty musí být v úměrné výši k vlastní alejí/stromořadí.
• možné jsou pouze úpravy cesty ve formě srovnání, zhutnění, použití štěrku, apod.
Václav Konečný upozornil, že:
• skutečné umístnění dotčených cest je až několik desítek metrů od stávajících cest. Při
obnově tedy bude nutné cesty přemístit, což nemusí vždy vyhovovat občanům.
• Šířka cest je pouze do 2,5m v případě cesty "K Líšníkům" a do 3,5m v případě cesty "Ke
Skále", což značně omezuje možnosti vytvoření aleje i stromořadí.
Starosta obce navrhuje pozvat projektanta na konzultaci možností proveditelnosti.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce dohodnout a svolat schůzku s projektantem s
cílem zjištění možností vybudování stromořadí/aleje včetně obnovy cest "K Líšníkům" a "Ke Skále".
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání daru Bohuslavické farnosti
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí Bohuslavické farnosti o dar na opravu
kostela. Loňský rok se dávalo 10 000. Zastupitelé se po diskuzi shodli na stejné výši i pro rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit do rozpočtu na rok 2019 výdaj ve výši 10 000 Kč na
dar Bohuslavické farnosti na opravu kostela.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Projednání činnosti MC Rakováček v roce 2018 a 2019
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s obdrženými podklady k činnosti MC Rakováček od
jeho předsedkyně Aleny Jedličkové:
• činnosti v uplynulém roce 2018:
◦ 1-2x za měsíc se konaly tvořivé dílny.
• plán činnosti na r. 2019:
◦ 1-2x za měsíc konání tvořivých dílen.
• MC Rakováček nepožaduje žádné finance z rozpočtu obce Raková u Konice.
Zastupitelstvo obce prodiskutovalo využívání obecních prostor MC v budově MŠ se závěrem, že
vzhledem k nákladům obce na údržbu a vytápění prostor je jejich plánované využití MC v roce
2019 nedostatečné. Je žádoucí využívat je více a poskytnout je tedy širší veřejnosti. Zastupitelstvo
navrhuje nově využívat uvedené prostory v budově MŠ formou rezervací přesných časů – MC si
vybere přesné časy odpovídající četnosti uvedené v plánu činnosti na r. 2019, v ostatní časy bude
možné využití prostor dalšími zájemci. Na další zastupitelstvo bude pozvána i předsedkyně MC
Alena Jedličková, kde s ní bude projednána odpovídající úprava nájemní smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce pozvat na příští zasedání zastupitelstva obce i
předsedkyni MC Rakováček, paní Alenu Jedličkovou z důvodu projednání využívání prostor v
budově MŠ a úpravy nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9. - Projednání činnosti SDH Raková u Konice v roce 2018 a 2019
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s obdrženými podklady k činnosti SDH Raková u
Konice od jeho předsedkyně Marcely Hajkrové:
• činnosti v uplynulém roce 2018:
◦ zahájení rekonstrukce vnitřních prostor na hřišti
◦ pořádání tradičních kulturních akcí (stavění a kácení máje, otevírání studánek, atd.)
◦ účast na okrskové soutěži
◦ sběr kovového odpadu
◦ zajištění využití vnitřních prostor na hřišti
◦ atd.
• plán činnosti na r. 2019:
◦ dokončení rekonstrukce vnitřních prostor na hřišti
◦ pořádání tradičních kulturních akcí (stavění a kácení máje, otevírání studánek, atd.)
◦ účast na okrskové soutěži
◦ zajištění využití vnitřních prostor na hřišti
◦ atd.
• SDH žádá o finanční příspěvek od obce Raková u Konice na rok 2019 ve výši 20 000 Kč na
zajištění činností uvedených v plánu na rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit do rozpočtu na rok 2019 výdaj ve výši 20 000 Kč jako
finanční příspěvek SDH Raková u Konice na zajištění činnosti SDH v roce 2019.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Projednání úprav webových stránek obce
Zastupitel pan Václav Konečný seznámil zastupitelstvo obce s nabídkou úprav webu od
firmy ANTEE s.r.o. ve variantách:
1. balíček za 31 000 Kč a 100 Kč/měsíc za provoz – zahrnuje kompletní redesign webu do
moderní grafiky včetně responzivního zobrazení, HTTPS, legislativní úpravy, GDPR, apod.
2.a) základní grafika s responzivem za 18 000 Kč
b) pokročilá grafika s responzivem za 26 000 Kč
Zvlášť by muselo být legislativní posouzení za 5 000 Kč, HTTPS za 4 000 Kč a úprava
textů za hodinovou sazbu.
Dále informoval zastupitelstvo o jednotlivých částech nabídky a jejich přínosy: redesign a
responzivní vzhled jsou pouze otázkou vzhledu a HTTPS nyní není nezbytné. Důležité je
legislativní posouzení webu a GDPR – lze ale řešit i jinou méně nákladnou cestou, např. přes CSS
Mikroregionu Konicko.
Očekávané náklady ve variantě 1. navrhuje zařadit do rozpočtu, ale případnou realizaci odložit na
podzim.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přidání nákladů na kompletní redesign webu ve výši 31 000
Kč do rozpočtu obce na rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajistit legislativní posouzení webu a GDPR.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Projednání odkupu majetku od Pivovar Litovel a.s.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem jednání se zástupcem Pivovar Litovel a.s.
ohledně ukončení smlouvy na odběr piva a odkupu vybavení pohostinství poskytnutého pivovarem.
Odkupní cena vybavení byla stanovena ve výši 25 701 Kč bez DPH. Konečné množství piva
odebrané pohostinstvím za rok 2018 bylo 57hl, není tedy pravděpodobné, že by v následujících
letech byl splněn požadavek pivovaru na odběr 70hl ročně. Po ukončení smlouvy mezi obcí a
pivovarem není nájemce povinen plnit jakýchkoli odběr piva a dodržovat smluvní značku piva, tak
jak je uvedeno v platné nájemní smlouvě.
Zastupitelstvo záležitost projednalo a jako nejvýhodnější navrhuje odkup vybavení za
uvedenou cenu a ukončení smlouvy na odběr piva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení smlouvy se společností Pivovar Litovel a.s. na odběr
piva a odkupem vybavení pohostinství poskytnutého touto společností za částku 25 701 Kč. Po
ukončení smlouvy mezi obcí a pivovarem nebude nájemce povinen plnit jakýchkoli odběr piva a
dodržovat smluvní značku piva, tak jak je uvedeno v platné nájemní smlouvě.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/10 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 12. - Projednání pozvání manželů Studených k jednání
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nutností dořešení sousední přístavby mezi budovou
obecního úřadu a domem č.p. 40. Navrženy byly tři možnost: 1. oficiálně zkolaudovat stavbu, 2.
postavit novou přístavbu k obecnímu úřadu sloužící jako jednací místnost, 3. přístavbu odstranit a
místo upravit jako parkovací plochu pro kontejnery. U možnosti 2 a 3 je vždy podmínkou vytvoření
zázemí pro drobné stroje a nářadí ve dvoře obecního úřadu. Po prodiskutování možností se členům
zastupitelstva jako nejvýhodnější jeví parkovací místo pro kontejnery, protože stávající umístnění
kontejnerů na návsi působí rušivě. Zastupitelstvo navrhuje projednat tuto variantu s majiteli domu
č.p. 40.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce pozvání manželů Studených jako majitelů domu
č.p. 40 k projednání řešení stávající přístavby mezi budovou obecního úřadu a domem č.p. 40.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/11 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 13. - Projednání nákupu ozvučení
Martin Matýsek seznámil zastupitelstvo s možnosti nabízeného řečnického systému a
výsledkem zkoušky. Zařízení je bezdrátové a umožňuje především bezdrátové připojení mikrofonu,
pouštění CD, základní mix, apod. Pro potřeby akcí konaných v obci je plně dostačující.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup řečnického systému v částce do 25 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/12 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 14. - Seznámení s nabídkou nákupu rostlin do obecní nádrže
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nabídkou firmy Bio-Water Gardens na nákup rostlin
do obecní nádrže. Dle informací od firmy mají být uvedené rostliny schopny vodu v nádrži
efektivně čistit. Po zjištění detailních informací bude nabídka projednána na příštím zasedání
zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 15. - Projednání nákupu příslušenství k multikáře
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s vhodným doplňujícím příslušenstvím k multikáře –
například příkopový vyžínač, radlice na odhrnování sněhu, nádrž na vodu, zametač vozovek, apod.
Dále zastupitelstvo informoval i o alternativní možnosti ručního zametače přibližně za 15 000 Kč.
Zastupitelstvo návrh projednalo a přiklání se k nákupu radlice na odhrnování sněhu, jehož
návratnost byla odhadnuta přibližně čtyři roky a k nákupu ručního zametače na chodníky a
parkoviště, který výrazně sníží čas pracovníka obce potřebný k úklidu chodníků a spadeného listí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup radlice k multikáře v ceně do 55 000 bez DPH a
ručního zametače vozovek v ceně do 15 000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/13 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 16. - Seznámení se stavem těžby v obecním lese
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem těžby stromů napadaných kůrovcem.
Celkový objem dřeva na skládce je 600 prm, z toho přibližně 2/3 jsou palivové dříví. Vzhledem k
množství dřeva a nebezpečnosti nebude ruční odběr dřeva ze skládky, ale jeho rozvoz bude zajištěn
přímo k občanům. Cena za dopravu pak bude rozpočítána mezi odběratele dřeva z daného závozu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 17. - Projednání nákupu herního prvku pro větší děti na hřiště
Starosta obce informovat zastupitelstvo o možnosti pořídit na dětské hřiště i herní prvek
firmy Dřevoartikl pro větší děti. Zastupitelstvo projednalo jednotlivé herní prvky a jako
nejvýhodnější vyhodnotili prvek 3D Twister DA 0903 B za 112 510 Kč bez DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit do rozpočtu na rok 2019 výdaj ve výši 112 510 Kč bez
DPH na nákup herního prvku 3D Twister DA 0903 B za pro dětské hřiště.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/14 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 18. - Projednání zajištění divadelního představení
Starosta obce informoval zastupitelstvo o nabídce konání divadelního představení. V
následné diskuzi členové zastupitelstva došli k závěrům, že nejvýhodnější bude divadelní
představení spojit s MDŽ, místa by si občané rezervovali na obci. Bude detailněji probráno na
příštích zastupitelstvech. Termín byl určen přesně na 10.3.2019 v 16 hod. Cena představení je
celkem 10 000 Kč včetně dopravy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění konání divadelního představení v termínu 10.3.2019
za celkovou cenu 10 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 3/2019/15 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 19. - Diskuze
Na zasedání nebyly žádné příspěvky do diskuze
Bod 20. - Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 18.1.2019

Zapisovatel:

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

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

