Zápis z 4. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 23. 2. 2019 v místním pohostinství v Rakové u Konice
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 21:30 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 Josefa
Srovnala a zapisovatelem pana Václava Konečného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Raková u Konice určuje ověřovateli zápisu paní Marcelu Hajkrovou a
pana Josefa Srovnala a zapisovatelem Václava Konečného.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/2019/1 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 zápisem 3/2019
4. Seznámení s Fin 12-2018
5. Seznámení s Fin 1-2019
6. Projednání schválení rozpočtu MŠ na rok 2019
7. Projednání schválení rozpočtu obce na rok 2019
8. Seznámení s hospodařením v obecním lese
9. Projednání využití části prostor MŠ
10. Projednání daru SDH na činnost
11. Seznámení s akcemi na rok 2019
12. Seznámení s VPP
13. Diskuze
14. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
13. Projednání výběru dodavatele na osázení obecního lesa
14. Projednání daru na dopravu k setkání obcí Raková
15. Seznámení s realizací budování komunitního centra
16. Projednání a schválení vyřazení majetku
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce tohoto znění:
1. Projednání ověřovatelů a zapisovatele zasedání
2. Projednání programu zasedání
3. Seznámení se zápisem 3/2019
4. Seznámení s Fin 12-2018
5. Seznámení s Fin 1-2019
6. Projednání schválení rozpočtu MŠ na rok 2019
7. Projednání schválení rozpočtu obce na rok 2019
8. Seznámení s hospodařením v obecním lese
9. Projednání využití části prostor MŠ
10. Projednání daru SDH na činnost
11. Seznámení s akcemi na rok 2019
12. Seznámení s VPP
13. Projednání výběru dodavatele na osázení obecního lesa
14. Projednání daru na dopravu k setkání obcí Raková
15. Seznámení s realizací budování komunitního centra
16. Projednání a schválení vyřazení majetku
17. Diskuze
18. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/2019/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 3/2019
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo se zápisem 3/2019 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí..

Bod 4. - Seznámení s Fin 12-2018
Starosta obce zastupitelstvo seznámil s plněním rozpočtu obce za období 1-12/2018:
Příjmy: 8 011 354,21 Kč, tj. 132,71 % rozpočtu po změnách
Výdaje: 6 343 376,61 Kč, tj. 125,94 % rozpočtu/ po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 5. - Seznámení s Fin 1-2019
Starosta obce zastupitelstvo seznámil s plněním rozpočtu obce za období 1/2019:
Příjmy: 298 119,00 Kč
Výdaje: 420 680,00 Kč
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Hospodaření obce je plněno dle schváleného rozpočtového provizoria.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 6. - Projednání schválení rozpočtu MŠ na rok 2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet mateřské školy na rok 2019 dle
předloženého a podrobně představeného návrhu. Rozpočet je navržen ve výši 300 000 Kč. Členové
zastupitelstva k tomuto návrhu neměli připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad rozpočet MŠ na rok 2019 ve výši 300 000,- Kč.
Celý schválený rozpočet je uveden v příloze jako nedílná součást tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/2019/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání schválení rozpočtu obce na rok 2019
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce Raková u Konice na rok 2019 dle
předloženého a podrobně představeného návrhu. Příjmy jsou ve výši 5 259 030,- Kč, výdaje 5 838
064,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 579 034,- Kč bude dofinancován z rezerv z minulých
let. Členové zastupitelstva k tomuto návrhu neměli připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad rozpočet obce Raková u Konice na rok 2019 jako
vyrovnaný s příjmy ve výši 5 259 030,- Kč a výdaji 5 838 064,- Kč, kde rozdíl mezi příjmy a výdaji
ve výši 579 034,- Kč bude dofinancován z rezerv z minulých let. Celý schválený rozpočet je uveden
v příloze jako nedílná součást tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/2019/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Seznámení s hospodařením v obecním lese
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozsahem napadení obecního lesa kůrovcem a s
očekávaným příjmem z prodeje dřeva a náklady na jeho osazení. Je zde riziko, že příjmy ani
nepokryjí očekávané náklady.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Bod 9. - Projednání využití části prostor MŠ
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stávajícími výhradami k využívání obecních prostor
MC Rakováček v budově MŠ:
• náklady na vytápění a údržbu
• požadavek MŠ na opětovné využívání prostor jako šatna pro děti.
Starosta obce dále seznámil zastupitelstvo se závěry schůzky s předsedkyní MC Rakováček
Alenou Jedličkovou ohledně možnosti využití těchto prostor MC i ostatními občany obce. Paní
předsedkyně s tímto souhlasila.
Starosta obce navrhl toto nové využití uvedených obecních prostor v budově MŠ:
• Pondělí – mládež
• Úterý – obec
• Středa - senioři
• Čtvrtek – SDH
• Pátek – MC Rakováček
• Sobota, neděle – individuální využití občany např. na oslavy, apod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uvolnění obecních prostor v MŠ využívaných v současnosti
MC Rakováček k dispozici i dalším spolkům, skupinám i jednotlivým občanům.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/2019/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Projednání daru SDH na činnost
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí SDH Raková u Konice o dar na činnost v
roce 2019 ve výši 20 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar SDH Raková u Konice ve výši 20 000 Kč na zajištění
činnosti SDH v roce 2019.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/2019/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Seznámení s akcemi na rok 2019.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo seznámil zastupitelstvo s akcemi plánovanými na rok
2019:
• Oprava dětského hřiště
• Oprava kříže ve spodní části obce
• Dokončení chodníků – dokončení závěrečné zprávy a ukončení celého projektu
• Výstavba komunitního centra
◦ Je nutné od 4.3.2019 nejvýše na 3 týdny uzavřít i místní pohostinství
• Těžba dřeva napadaného kůrovce z obecního lesa o výměře cca 1,5ha a opětovné osázení
(obec bude žádat o dotaci na osázení)
• Pokus získat dotaci na modernizaci knihovny
• Dokončení projektu obecní nádrže (zaměření a závěrečná zpráva)
• Úprava obecního dvora (vjezd a prostor pro nářadí)
• Výkup pozemků v plánované stavební lokalitě
• Setkání obcí Raková 3.8.2019 v Rakové u Rokycan
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Bod 12. - Seznámení s VPP
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s upozorněním ředitelky z úřadu práce v Prostějově se
stavem pracovníků na VPP na rok 2019. Předpokládá se, že bude jejich nedostatek. Starosta obce
podal žádost k úřadu práce o přidělení paní Evy Halouzkové jako pracovníka na VPP na rok 2019.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 13. - Projednání výběru dodavatele na osázení obecního lesa
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nabídkami na osázení obecního lesa včetně
zhotovení oplocenky, nákupu stromků a jejich zasazení.
Obdržené nabídky:
• StoraEnso - varianta s silnějšími stromky:
165 666 Kč bez DPH
• Dřevo Málek – varianta se silnějšími stromky
180 840 Kč bez DPH
• Kloboucká lesní:
166 620 Kč bez DPH
◦ na jaře již firma nemá kapacity, možný termín je až na podzim
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zadání zakázky na osázení obecního lese firmě Stora Enso za
částku 165 666 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/2019/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 14. - Projednání daru na dopravu k setkání obcí Raková
Václav Konečný seznámil zastupitelstvo s:
• počtem občanů přihlášených k zájezdu dle požadovaného způsobu dopravy: 18 autobus, 15
vlak, 4 os. auto.
• návrhem na zajištění dopravy: autobus zajistí obec Zádveřice-Raková a doprava bude
společná. Kapacita autobusu je 49 míst a občany obce Zádveřice-Raková je obsazeno
přibližně 20 míst.
• Návrhem na kompenzaci ceny dopravy: doprava autobusem bude plně hrazena obcí (každá z
obcí bude hradit 50% z celkové ceny dopravy autobusem), na ostatní druhy dopravy
poskytne obec dotaci 250 Kč/os.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výdaj na dopravu do Rakové (u Rokycan) k setkání obcí
Raková takto:
• doprava autobusem je hrazena plně obcí
• na ostatní druhy dopravy (vlak, osobní auto, apod.) bude obec přispívat každému občanovi
účastnícího se zájezdu částkou odpovídající 30% nákladu za jedno místo v autobuse při
jeho plném obsazení. Tedy přibližně 250 Kč/os.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/2019/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 15. - Seznámení s realizací budování komunitního centra
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s postupem prací na vybudování komunitního centra.
Realizace komunitního centra má být dokončeno oficiálně do konce května, je možná dohoda se
zhotovitelem na termínu nejpozději do konce června.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

16. Projednání a schválení vyřazení majetku
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem inventur obecního majetku a majetku
MŠ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyřazení majetku dle provedených inventur ve svém
majetku a majetku mateřské školy v Rakové u Konice. Vyřazovací protokoly jsou nedílnou součástí
zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 4/2019/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 17. - Diskuze
• Pan Kamil Kohoutek: Proč nebyla oprava hřiště provedena již loňský rok?
◦ Odpověď, starosta obce Petr Hajkr: Již nebylo možné podat dotaci v loňském roce, bez
dotace byla oprava hřiště pro obec neproveditelná. Původní zastupitelstvo mělo zajistit
opravu nebezpečných prvků, ale nestalo se tak.
• Pan Jan Hajkr: Bude se řešit upadené zábradlí u schodů na dolní hřiště?
◦ Odpověď, starosta obce Petr Hajkr: Zkontrolujeme a případně se zajistí oprava.
• Pan Josef Švec položil tyto dotazy:
◦ Příjem z FVE je stále 600 000 Kč?
▪ Odpověď, starosta obce Petr Hajkr:: Ano.
◦ Kolik bude stát oprava kříže?
▪ Odpověď, starosta obce Petr Hajkr:: Nabídka je na přibližně 190 000 Kč, bude plně
rekonstruován do původní podoby. Byly odkoupeny pozemky od Kamila Kohoutka a
ZS Bohuslavice, na kterých kříž stál. Odkup byl nezbytný, aby byly pozemky i s
křížem v majetku obce a bylo možné podat žádost o dotaci. Součástí bude i terénní
úprava (výsadba živého plotu), což je podmínkou dotace.
• Člen zastupitelstva, pan Martin Matýsek:
◦ připomínka k pomluvám
• Pan Jaromír Mikulka: Jaká je situace s vybudování ČOV?
◦ Odpověď, starosta obce Petr Hajkr a člen zastupitelstva, pan Václav Konečný: Je
zhotovena studie k vybudování ČOV. Jako nejvýhodnější zatím vychází mechanickobiologická ČOV. Původní plán byl vybudovat ČOV společně s obcí Rakůvka, což nyní
není možné z důvodu nedostatku finančních prostředků obce Rakůvka. Bude se tedy
spíše řešit varianta financování pouze obcí Raková u Konice, s tím, že kapacita ČOV
bude počítat s budoucím připojením obce Rakůvka včetně finanční kompenzace. I po
započítání dotací budou náklady obce budou pravděpodobně přesahovat 10 000 000 Kč,
je tedy potřeba nejprve vytvořit dostatečný finanční fond. Bude snaha mít projektové
práce dokončeny ještě v tomto volebním období a vlastní realizace bude následovat.
Bod 18. - Závěr
Zápis byl vyhotoven dne: 3.3.2019
Zapisovatel:

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

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

