Zápis z 10. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 20. 12. 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 Matysek, 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
Matyska a zapisovatelem pana Václava Konečného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Raková u Konice určuje ověřovateli zápisu paní Marcelu Hajkrovou a
pana Martina Matyska a zapisovatelem Václava Konečného.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10/2019/1 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 9/2019
4. Seznámení s Fin 11 – 2019
5. Projednání OZV 1/2019
6. Projednání OZV 2/2019
7. Projednání OZV 3/2019
8. Projednání pronájmu dle záměru
9. Projednání inventarizační komise
10. Projednání provedení inventur
11. Projednání rozpočtového provizoria
12. Projednání návrhů změn ve změně č. 2 územního plánu
13. Projednání navýšení odměn zastupitelů
14. Diskuse
15. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu na třetí místo bod:
3. Omezení diskuze veřejnosti při zasedání zastupitelstva
a dále body:
16. Projednání příspěvku na koncert
17. Projednání dodatku SOD
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce tohoto znění:
1. Projednání ověřovatelů a zapisovatele zasedání
2. Projednání programu zasedání
3. Omezení diskuze veřejnosti při zasedání zastupitelstva
3. Seznámení se zápisem 9/2019
4. Seznámení s Fin 11 – 2019
5. Projednání OZV 1/2019
6. Projednání OZV 2/2019
7. Projednání OZV 3/2019
8. Projednání pronájmu dle záměru
9. Projednání inventarizační komise
10. Projednání provedení inventur
11. Projednání rozpočtového provizoria
12. Projednání návrhů změn ve změně č. 2 územního plánu
13. Projednání navýšení odměn zastupitelů
14. Projednání příspěvku na koncert
15. Projednání dodatku SOD
16. Diskuse
17. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10/2019/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Omezení diskuze veřejnosti při zasedání zastupitelstva
Starosta navrhuje v každém bodu zasedání zastupitelstva nejprve projednání
zastupitelstvem, následné hlasování a až poté diskuze veřejnosti. Cílem je aby se nechovali občané
jako zastupitelé, které zvolili jako své zástupce a zasedání nebyla nepřiměřeně dlouhá.
Následná diskuze:
Zastupitel Václav Konečný: Nelze, odporuje zákonu. Občan má právo se vyjádřit ještě před
hlasováním. Omezení lze jedině jednacím řádem – může upravovat maximální délku příspěvku
občana, počet vystoupení jednoho občana, apod.
Zastupitel Martin Matysek: Souhlasí s potřebou omezit délku diskuzí, ale je potřeba postupovat
podle zákona.
Starosta obce Petr Hajkr: Seznámí se blíže s problematikou a navrhne jednací řád.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 4. - Seznámení se zápisem 9/2019
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s programem zápisu 9/2019 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Následná diskuze:
pan XY: Námitka proti zaznamenanému hlasování v bodu 29. Za jeho přítomnosti proběhlo
hlasování tak, že tři zastupitelé byli pro a dva se zdrželi. V zápise ale je, že pro byl pouze jeden
zastupitel, tři byli proti a jeden se zdržel. Požaduje vysvětlení v tomto rozporu.
starosta obce Petr Hajkr, zastupitelé Marcela Hajkrová, Martin Matysek: Zastupitelstvo bylo v 1:30
přerušeno a pokračovalo v pondělí 23.12.2019 v 19:30, kde bylo nové hlasování.
pan XY: Na zastupitelstvu nebylo oznámeno, že se jedná o pokračování zastupitelstva. V pondělí
měla pouze proběhnout schůzka s provozovatelem pohostinství. Požaduje upravení zápisu, kde
budou zmíněna obě hlasování.
zastupitel Václav Konečný: Pravděpodobně došlo k pochybení ze strany zastupitelstva ohledně
oznámení přerušení zasedání a stanovení termínu jeho pokračování. Zastupitelé si z toho vezmou
ponaučení
a
příště
oznámí
termín
pokračování
zastupitelstva
efektivněji.
Jako zapisoval se cítí zaujatý a zdrží se hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje úpravu bodu 29. zápisu 9/2019 tak, aby byla zaznamenána obě
hlasování dle skutečnosti a ukládá zapisovateli Václavu Konečnému takto zápis opravit.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 10/2019/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 1 (Václav Konečný)

Bod 5. - Seznámení s Fin 11-2019
Starosta obce zastupitelstvo seznámil s plněním rozpočtu obce za období 11/2019:
Příjmy: 5 950 375,07 Kč, tj. 103,99 %
Výdaje: 6 695 304,76 Kč, tj. 88,09 %
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Bod 6. - Projednání OZV 1/2019
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se konečným zněním vyhlášky obce č. 1/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Raková u Konice č. 1/2019 ve
znění uvedeném v příloze toho zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10/2019/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání OZV 2/2019
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se konečným zněním vyhlášky obce č. 2/2019 o
místním poplatku ze psů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Raková u Konice č. 2/2019 ve
znění uvedeném v příloze toho zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10/2019/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Projednání OZV 3/2019
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se konečným zněním vyhlášky obce č. 3/2019 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Do vyhlášky byly oproti návrhu doplněny tyto
body:
• v čl. 2. rozšířen seznam obecní parcel zařazených do vyhlášky jako veřejné prostranství
• v čl. 5. doplněn bod o) sazba za parkování vozidla, jehož majitel není občanem
• v čl. 7. doplněn d) osvobození za parkování vozidla dle předchozího bodu v délce do 5
hodin, bod e) parkování firemního vozidla občana
Následná diskuze:
zastupitel Václav Konečný: tato úprava nevyřeší dlouhodobé odstavování vozidel, což mělo být
jedním z cílů. Parkování chybí v předmětu. Je to navíc velice omezující pro občany – pokud
přijede návštěva, tak to je zpravidla na mnohem delší dobu, může být i na několik měsíců
(opatrování, rodinní příslušníci,…). Řada občanů nemá vlastní pozemek pro parkování.
zastupitel Josef Srovnal: také nesouhlasí s takto velkým omezením pro občany. Má informaci, že ve
Velkém Týnci tuto problematiku již vyřešili – chtělo by zjistit jak.
zastupitel Martin Matysek: navrhuje stanovit zákaz parkování na nezpevněných obecních
pozemcích.
zastupitel Václav Konečný: také nevyřeší – vozidla budou namísto toho odstavována na silnici a
parkovišti.
starosta obce Petr Hajkr: lepši bude zjistit možnosti řešení a vyhlášku ještě upravit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Raková u Konice č. 3/2019 ve
znění uvedeném v příloze toho zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 0
Usnesení nebylo schváleno.

Proti 5

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje přepracování návrhu obecně závazné vyhlášky obce Raková u
Konice č. 3/2019 – měla by ošetřovat odstavování vozidel, jejichž majitel není občanem obce a
současně významně neomezovat občany obce.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10/2019/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9. - Projednání pronájmu dle záměru
Starosta informoval zastupitelstvo o jediném zájemci o pronájem nocovny – firma Arriva
Morava, a.s. . Zájemce splňuje všechny podmínky a souhlasí i s navýšením na 41 200 Kč/rok.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem nocovny do roku 2022 za nájemné 41 200 Kč/rok
firmě Arriva Morava a.s. jako jedinému zájemci a pověřuje starostu k podpisu příslušné nájemní
smlouvy dle záměru
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10/2019/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Projednání inventarizační komise
Starosta obce navrhl jako předsedu inventarizační komise pana Martina Matýska a jako
členy inventarizační komise byli navrženi: paní XY, Josef Srovnal, Petr Hajkr, Marcela
Hajkrová, Václav Konečný.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu inventarizační komise pana Martina Matýska a
jako členy inventarizační komise: paní XY. Josef Srovnal, Petr Hajkr, Marcela Hajkrová,
Václav Konečný.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10/2019/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Projednání provedení inventur
Zastupitelstvo obce projednalo konání inventury obecního majetku a byl navržen termín
jejího konání v termínu 10.1. až 25.1.2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje termín konání inventur obecního majetku v termínu 10.1 –
25.1.2020.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10/2019/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 12. - Projednání rozpočtového provizoria
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové provizorium od 1.1.2020.
Návrh usnesení:
• v rámci rozpočtového provizoria bude k zabezpečení plynulého provozu obecního úřadu a
obce čerpána měsíčně max. 1/12 objemu příjmů a výdajů rozpočtu obce schváleného po
změnách pro předchozí rozpočtový rok
• rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria v roce 2020 se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce na roku 2020 po jeho schválení
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10/2019/10 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 13. - Projednání návrhů změn ve změně č. 2 územního plánu
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhy ke změně č. 2 územního plánu obdržených od
občanů včetně zdůvodnění žádosti o změnu. Pokud zastupitelstvo schválí, tak do konce roku
starosta vypracuje oficiální žádost a předloží k zapracování. Zastupitelstvo tyto návrhy projednalo a
přistoupilo k hlasování.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje k zapracování do změny č. 2 územního plánu tyto návrhy:
• Žadatel (vlastník): XY, XY;
parc. č. XY; stávající způsob využití: plocha veřejného prostranství; požadovaný nový
způsob využití: plocha smíšená obytná
• Žadatel (vlastník): XY, XY;
parc. č. XY; stávající způsob využití: plocha zemědělská - zahrada; požadovaný nový způsob
využití: plocha smíšená obytná
• Žadatel (vlastník): XY;
parc. č. XY; stávající způsob využití: plocha zemědělská – orná půda; požadovaný nový
způsob využití: plocha pro rekreaci, tělovýchovu a sport
• Žadatel (vlastník): XY, XY;
parc. č. XY a XY; stávající způsob využití: plocha zemědělská – orná půda; požadovaný
nový způsob využití: plocha smíšená výrobní;
parc. č. XY; stávající způsob využití: plocha zemědělská – zahrada; požadovaný nový
způsob využití: plocha smíšená obytná
• Žadatel (vlastník): XY, XY;
parc. č. XY,XY; stávající způsob využití: plocha zemědělská – zahrada; požadovaný nový
způsob využití: plocha smíšená obytná;
parc. č. XY XY; stávající způsob využití: plocha zemědělská – orná půda; požadovaný nový
způsob využití: plocha smíšená obytná
• Žadatel (vlastník): XY;
parc. č. XY a XY; stávající způsob využití: plocha smíšená obytná; požadovaný nový způsob
využití: plocha výrobní a skladování
• protipovodňový záměr obce parcely č. 88/6, 88/12, 88/14, 88/19, 88/20
• stavební záměr obce v lokalitě "Za humny" – parcelní čísla budou upřesněna po schválení
dělení
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10/2019/11 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 14. - Projednání navýšení odměn zastupitelů
Starosta předložil zastupitelstvu obce k projednání možnost navýšení odměny zastupitelů o
10%.
Následná diskuze:
Zastupitel Václav Konečný: Nic nechce. Je potřeba šetřit na kanalizaci každou korunu.
Zastupitel Martin Matysek: Navrhuje navýšit Marcele Hajkrové, má na starosti navíc i KC.
Zastupitel Martin Matysek: Pokud jsou finance v rozpočtu, tak navrhuje také jednorázovou odměnu
účetní a zaměstnancům obce ve výši 1 000 – 2 000 Kč.
Starosta obce Petr Hajkr: Souhlasí, finance jsou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje s platností od 1.1.2020 navýšení odměny zastupitelce Marcele
Hajkrové v maximální výši uvedené ve sloupci 8 přílohy k nařízení vlády 338/2019 ze dne 9.
prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 338/2017 Sb., tj. 2 577 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 10/2019/12 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 1 (Marcela Hajkrová)

Bod 15. - Projednání příspěvku na koncert
Starosta informoval zastupitelstvo o konání charitativního koncertu pořádaného farností
Bohuslavice a s žádostí o příspěvek obce na účel výtěžku z koncertu, tedy na opravu oken a vitráží
kostela.
Starosta navrhuje příspěvek ve výši 2 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek 2 000 Kč na opravu oken a vitráží kostela v
Bohuslavicích.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10/2019/13 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 16. - Projednání dodatku SOD
Starosta seznámil zastupitelstvo ohledně potřeby nového dodatku ke smlouvě o dílo na
opravu kříže. Smlouva je do konce roku 2019, ale vlivem pozdního přiznání dotace byly pozdrženy
i vlastní práce. Termín dokončení prací bude nově 30.4.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě o dílo na opravu kříže, který je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 10/2019/14 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 17. - Diskuze
• Starosta obce Petr Hajkr: Na vědomí: Pan Čejka přinese žádost o možnost uskladnění
stavebního materiálu na pozemcích obce do 31.5.2020. Problém s tím nemá.
• Zastupitel Václav Konečný: Provozovatel pohostinství podal výpověď z nájemní smlouvy?
◦ Starosta obce Petr Hajkr: Není oficiální výpověď.
• Pan XY: Již nechce být velitelem hasičů z důvodů velký nároků na školení velitele během
pracovního týdne a nutností uvolnění ze strany zaměstnavatele. Protože velitele jmenuje
starosta obce, tak má dotaz, zda starosta odvolá velitele nebo má podat rezignaci?
◦ Starosta obce Petr Hajkr: Důvodu s uvolňováním ze strany zaměstnavatele plně rozumí.
Je potřeba se dohodnout a sehnat členy SDH na školení. Je potřeba alespoň dva.
• Zastupitelka Marcela Hajkrová: Bude možné obdržet nějaké finance na provoz KC. Je
potřeba aspoň dvě akce za měsíc a na to nejsou potřebné finance.
◦ Starosta obce Petr Hajkr: Bude z regionu Haná.
• Zastupitel Václav Konečný: Starosta nechce v žádném případě kandidovat v dalším
volebním období do zastupitelstva,. Existují na obecním úřadě existují v písemné podobě
"Best Practices", tedy ověřené postupy v základních činnostech obce a úřadu (schvalování
rozpočtu vyhlášek…), aby mohl obecní úřad bez velkých problému fungovat i v dalším
volebním období – nebude v zastupitelstvu nikdo, kdo by tyto zkušenosti předal.
◦ Starosta obce Petr Hajkr: Potvrzuje, že skutečně nebude vůbec kandidovat, tedy ani
jako zastupitel. Podobné materiály nejsou, ale vidí je jako potřebné
◦ Zastupitelka Marcela Hajkrová: Tento materiál by velmi uvítala. Je potřeba i pro
zastupitelnost.
◦ Zastupitel Václav Konečný: Připravím formu tohoto dokumentu a zkusím vydefinovat
základ činností obce a úřadu. Ostatní zastupitelé doplní a pak budeme spolu se starostou
a místostarostou popisovat vlastní postupy řešení těchto činností.
• Zastupitel Václav Konečný: Jaký je stav s nutností vrátit část dotace za rekonstrukce nádrže?
Poslední informace z porady zastupitelstva byla, že je nutno vrátit do 10. nebo 11.12.2019.
◦ Starosta obce Petr Hajkr: Částka již byla obcí uhrazena, ale nyní se řeší další možnosti –
probíhají jednání s ministerstvem a ověřuje se krytí této události pojištěním.
Bod 18. - Závěr
Přílohy:
• OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
• OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
• Dodatek SOD – oprava kříže
Zápis byl vyhotoven dne: 23. 12. 2019

Zapisovatel:

Václav Konečný

Ověřovatelé: Marcela Hajkrová

Starosta:

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

Martin Matysek

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

Petr Hajkr

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

