Zápis z 2. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 12. 12. 2018 v místnosti obecního úřadu Raková u Konice
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 22:20 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 Martina Matýska a zapisovatelem Václava Konečného.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/2018/1 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. Projednání odkupu pozemku 905/14 a 905/15
4. Seznámení s Fin 11 - 2018
5. Projednání inventur
6. Projednání inventarizační komise
7. Projednání žádosti o dotaci kříž
8. Projednání žádosti o dotaci hřiště
9. Projednání rozpočtového provizoria
10. Projednání vyhlášky 1/2018
11. Diskuse
12. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
11. Žádost o dotaci pro MŠ – odpočinková místnost
12. Smlouva na projekt a žádost o dotaci na aleje a stromořadí
13. Seznámení s pojistnou událostí
14. Seznámení s projektem „Kyselka“
15. Projednání využití prostor MC Rakováček
16. Projednání neoprávněného využívání obecních pozemků
17. Projednání aktuálního stavu plnění smlouvy s pivovarem Litovel
18. Projednání žádosti o refundaci autorského poplatku za televizor v pohostinství
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce tohoto znění:
1. Projednání ověřovatelů a zapisovatele zasedání
2. Projednání programu zasedání
3. Projednání odkupu pozemku 905/14 a 905/15
4. Seznámení s Fin 11 - 2018
5. Projednání inventur
6. Projednání inventarizační komise
7. Projednání žádosti o dotaci kříž
8. Projednání žádosti o dotaci hřiště
9. Projednání rozpočtového provizoria
10. Projednání vyhlášky 1/2018
11. Žádost o dotaci pro MŠ – odpočinková místnost
12. Smlouva na projekt a žádost o dotaci na aleje a stromořadí
13. Seznámení s pojistnou událostí
14. Seznámení s projektem „Kyselka“
15. Projednání využití prostor MC Rakováček
16. Projednání neoprávněného využívání obecních pozemků
17. Projednání aktuálního stavu plnění smlouvy s pivovarem Litovel
18. Projednání žádosti o refundaci autorského poplatku za televizor v pohostinství
19. Diskuse
20. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/2018/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Projednání odkupu pozemku 905/14 a 905/15
Starosta obce informoval zastupitelstvo o jednání s poradenskou společností ohledně možné
žádosti o dotaci na opravu kříže: podmínkou žádosti o dotaci je vlastnictví pozemků obcí. S
vlastníky uvedených pozemků, tj. panem Kamilem Kohoutkem a předsedou ZS Bohuslavice, bylo
předjednáno koupě pozemků obcí. Cena za byla stanovena 32 Kč / m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy na pozemky parc. č.
905/14, 905/15, katastrální území Raková u Konice.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/2018/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 4. - Seznámení s Fin 11-2018
Starosta obce zastupitelstvo seznámil s plněním rozpočtu obce za období 1-11/2018:
Příjmy: 7 368 022,95 Kč, tj. 119,72 % rozpočtu po změnách
Výdaje: 5 849 235,73 Kč, tj. 113,48 % rozpočtu po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s plněním jednotlivých položek rozpočtu
změněných oproti Fin 10-2018.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 5. - Projednání inventur
Zastupitelstvo obce projednalo konání inventury obecního majetku a byl navržen termín
jejího konání v termínu 10.1. až 25.1.2018.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje termín konání inventur obecního majetku v termínu 10.1 –
25.1.2018.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/2018/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání inventarizační komise
Starosta obce navrhl jako předsedu inventarizační komise pana Martina Matýska a jako
členy inventarizační komise byli navrženi: Eliška Guziková. 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: Eliška Guziková. Josef Srovnal, Petr Hajkr, Marcela Hajkrová,
Václav Konečný.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/2018/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání žádosti o dotaci kříž
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s detailem žádosti o dotaci na opravu kříže stojícího na
parcele č. 905/14. Žádat se bude o dotaci z dotačního programu MZE "Obnova sakrálních staveb" a
z dotačního programu MMR "117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova", dotační titul
"Obnova drobných sakrálních staveb"
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu MZE "Obnova
sakrálních staveb" a z dotačního programu MMR "117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje
venkova", dotační titul "Obnova drobných sakrálních staveb" na opravu kříže stojícího na parcele
č.905/14.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/2018/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Projednání žádosti o dotaci hřiště
Starosta obce informoval zastupitelstvo o možnosti získání dotace na opravu dětského hřiště
z programu MMR "117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova", dotační titul "117d8210H
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku".
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu MMR
"117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova", dotační titul "117d8210H Podpora budování a
obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku" na opravu dětského hřiště.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/2018/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9. - Projednání rozpočtového provizoria
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové provizorium od 1.1.2019.
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 2019 se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce na roku 2019 po jeho schválení
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/2018/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Projednání vyhlášky 1/2018
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s navrženým zněním vyhlášky obce č. 1/2018 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních o opadů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku obce 1/2018 ve znění uvedeném v příloze toho zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/2018/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Žádost o dotaci pro MŠ – odpočinková místnost
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s možností získat dotaci pro MŠ na výstavbu
odpočinkové místnosti pro děti s tím, že podání žádosti by bylo v prvním čtvrtině roku 2019 a
vlastní realizace by byla až v roce 2020. Starosta obce zajistí aktualizaci původního projektu a
včetně zjištění odhadovaných nákladů. Po zajištění těchto podkladů s nimi starosta obce seznámí
zastupitelstvo a na dalších zasedáních zastupitelstva obce bude projednáno vlastní podání žádosti o
dotaci.
Starosto informoval zastupitelstvo, že žádost o dotaci by byla z programu MMR "117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova", dotační titul ""117d8210E Rekonstrukce a přestavba
veřejných budov".
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 12. - Smlouva na projekt a žádost o dotaci na aleje a stromořadí
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nabídkou na vytvoření projektu a žádostí o dotaci pro
výsadbu aleje nebo stromořadí u cest "Ke skále" a "K Líšníkům"včetně zpevnění cest. Odhadované
náklady na projekt a žádost o dotaci jsou ve výši přibližně 60 000 Kč. Členové zastupitelstva obce
požadovali širší prostor pro diskuzi více času na přípravu podkladů. Členové zastupitelstva si
připraví základní požadavky na uvedené cesty a na příštím zasedání zastupitelstva tyto požadavky
projednají.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 13. - Seznámení s pojistnou událostí
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem řešení pojistné události poškození veřejného
osvětlení při bouřce. Škoda byla ve výši 63 906 Kč bez DPH. Bude řešeno přes pojišťovnu
Kooperativa.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 14. - Seznámení s projektem „Kyselka“
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s projektem obnovy areálu Ochozské kyselky
navrhované starostou obce Ochoz u Konice. Starostové okolních obcí se budou podílet na hledání
řešení obnovy přístupu ke kyselce a možnosti zlepšení stavu a zatraktivnění lokality. Aktuálně se
sbírají náměty.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 15. - Projednání využití prostor MC Rakováček
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s využíváním prostor MC Rakováček v budově MŠ,
které jsou využívány bezplatně. Prostory jsou nyní vytápěné a udržované, ale MC jej využívá
minimálně. Zastupitelstvo situaci prodiskutovalo a navrhuje zaslat MC žádost o poskytnutí plánu
činností MC na r. 2019 s cílem zajistit efektivní využití uvedených prostor.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zasláním žádosti MC Rakováček o poskytnutí plánu
činnosti na r. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/2018/10 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 16. - Projednání neoprávněného využívání obecních pozemků
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s množícími se případy, kdy občané na obecním
pozemku sázejí stromy a staví objekty bez souhlasu obecního úřadu. V budoucnu taková situace
může omezovat nakládání s těmito pozemky. Zastupitelstvo obce navrhuje zmapování všech
případů neoprávněného využití obecních pozemků. Po tomto zmapování bude dohodnut další
postup u jednotlivých případů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištěním zmapování neoprávněného využití obecních
pozemků.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/2018/11 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 17. - Projednání aktuálního stavu plnění smlouvy s Pivovarem Litovel a.s.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se závěrem stavu plnění smlouvy po návštěvě zástupce
Pivovaru Litovel. Obec se zavázala k odběru piva a tento odběr není provozovatelem pohostinství
plněn – nyní je stav plnění 59,3%. Zástupce pivovaru obci navrhl dvě možnosti řešení:
1. Obcí bude uhrazen doplatek cca 31 000 Kč a vybavení pohostinství poskytnuté pivovarem
přejde do vlastnictví obce
2. Nebo bude uzavřen dodatek ke smlouvě zavazující obec k odběru 70hl piva/rok po dobu
5ti let.
Členové zastupitelstva se dohodli na variantě úhrady doplatku, čímž budou závazky vůči pivovaru
vypořádány a vybavení pohostinství přejde do vlastnictví obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce vyjednáním podmínek s Pivovar Litovel a.s. za účelem
ukončení stávajícího závazku odběru piva a převodu vybavení pohostinství do plného vlastnictví
obce Raková u Konice. Připravené poklady budou předloženy ke schválení zastupitelstvem na
příštím zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/2018/12 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 18. - Projednání žádosti o refundaci autorského poplatku za televizor v pohostinství
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí provozovatele pohostinství o refundaci
autorského poplatku za televizor v pohostinství. Provozovatel pohostinství již s OSA vyjednal
snížení částky poplatku na 7 332 Kč. Provozovatel pohostinství poplatek uhradí a požaduje po obci
jeho refundaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo neschvaluje refundaci autorského poplatku za televizor v pohostinství ve výši
7 322 Kč z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 2/2018/13 bylo schváleno.

Proti 0

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

Zdrželi se 0

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
4. - Seznámení s Fin 11-2018
11. - Žádost o dotaci pro MŠ – odpočinková místnost
12. - Smlouva na projekt a žádost o dotaci na aleje a stromořadí
13. - Seznámení s pojistnou událostí
14. - Seznámení s projektem „Kyselka“
Schválená usnesení:
Usnesení č. 2/2018/1: Zastupitelstvo obce Raková u Konice určuje ověřovateli zápisu paní Marcelu
Hajkrovou a pana Martina Matýska a zapisovatelem Václava Konečného.
Usnesení č. 2/2018/2: Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce tohoto
znění:
1. Projednání ověřovatelů a zapisovatele zasedání
2. Projednání programu zasedání
3. Projednání odkupu pozemku 905/14 a 905/15
4. Seznámení s Fin 11 - 2018
5. Projednání inventur
6. Projednání inventarizační komise
7. Projednání žádosti o dotaci kříž
8. Projednání žádosti o dotaci hřiště
9. Projednání rozpočtového provizoria
10. Projednání vyhlášky 1/2018
11. Žádost o dotaci pro MŠ – odpočinková místnost
12. Smlouva na projekt a žádost o dotaci na aleje a stromořadí
13. Seznámení s pojistnou událostí
14. Seznámení s projektem „Kyselka“
15. Projednání využití prostor MC Rakováček
16. Projednání neoprávněného využívání obecních pozemků
17. Projednání aktuálního stavu plnění smlouvy s pivovarem Litovel
18. Projednání žádosti o refundaci autorského poplatku za televizor v pohostinství
19. Diskuse
20. Závěr
Usnesení č. 2/2018/3: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy na
pozemky parc. č. 905/14, 905/15, katastrální území Raková u Konice.
Usnesení č. 2/2018/4: Zastupitelstvo obce schvaluje termín konání inventur obecního majetku v
termínu 10.1 – 25.1.2018.
Usnesení č. 2/2018/5: Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu inventarizační komise pana
Martina Matýska a jako členy inventarizační komise: Eliška Guziková. Josef Srovnal, Petr Hajkr,
Marcela Hajkrová, Václav Konečný.
Usnesení č. 2/2018/6: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu
MZE "Obnova sakrálních staveb" a z dotačního programu MMR "117D8210 - Podpora obnovy a
rozvoje venkova", dotační titul "Obnova drobných sakrálních staveb" na opravu kříže stojícího na
parcele č.905/14.

Usnesení č. 2/2018/7: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu
MMR "117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova", dotační titul "117d8210H Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku" na opravu dětského hřiště.
Usnesení č. 2/2018/8:
• 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 2019 se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce na roku 2019 po jeho schválení
Usnesení č. 2/2018/9: Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku obce 1/2018 ve znění uvedeném v příloze
toho zápisu.
Usnesení č. 2/2018/10: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zasláním žádosti MC Rakováček o
poskytnutí plánu činnosti na r. 2019.
Usnesení č. 2/2018/11: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce zajištěním zmapování neoprávněného
využití obecních pozemků.
Usnesení č. 2/2018/12: Zastupitelstvo pověřuje starostu obce vyjednáním podmínek s Pivovar
Litovel a.s. za účelem ukončení stávajícího závazku odběru piva a převodu vybavení pohostinství
do plného vlastnictví obce Raková u Konice. Připravené poklady budou předloženy ke schválení
zastupitelstvem na příštím zasedání.
Usnesení č. 2/2018/13: Zastupitelstvo neschvaluje refundaci autorského poplatku za televizor v
pohostinství ve výši 7 322 Kč z rozpočtu obce.
Přílohy:
• vyhláška obce č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních o opadů

Zápis byl vyhotoven dne: 20.12.2018

Zapisovatel:

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

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

