Zápis z 5. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 2. 5. 2019 v místnosti obecního úřadu Raková 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 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. 5/2019/1 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 4/2019
4. Seznámení s Fin 3 – 2019
5. Projednání schválení výdajů na oslavu dne matek
6. Projednání nákupu daru na setkání tří obcí
7. Projednání navýšení odměn zastupitelů
8. Projednání zřízení web stránek MŠ
9. Projednání výdajů na obecní hody
10. Seznámení s probíhající stavbou KC
11. Diskuse
12. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
11. Návrh změny územního plánu
12. Zahájení odkupu pozemků
13. Projednání aktualizace MISYS
14. Seznámení s přezkoumáním hospodaření obce
a opravit bod 4 na "Seznámení s Fin 2 – 2019"
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 4/2019
4. Seznámení s Fin 2 – 2019
5. Projednání schválení výdajů na oslavu dne matek
6. Projednání nákupu daru na setkání tří obcí
7. Projednání navýšení odměn zastupitelů
8. Projednání zřízení web stránek MŠ
9. Projednání výdajů na obecní hody
10. Seznámení s probíhající stavbou KC
11. Návrh změny územního plánu
12. Zahájení odkupu pozemků
13. Projednání aktualizace MISYS
14. Seznámení s přezkoumáním hospodaření obce
15. Diskuse
16. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/2019/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 4/2019
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zápisem 4/2019 z konání řádného zastupitelstva
obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí..

Bod 4. - Seznámení s Fin 2-2019
Starosta obce zastupitelstvo seznámil s plněním rozpočtu obce za období 2/2019:
Příjmy: 773 781,26 Kč, tj. 14,71 % rozpočtu po změnách
Výdaje: 804 660,77 Kč, tj. 13,78 % rozpočtu/ po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 5. - Projednání schválení výdajů na oslavu dne matek
Starosta obce seznámil s návrhem zajištění oslavy dne matek - objednány živé květiny za
cca 20,- Kč/ks, dále 130 zákusků a 130 chlebíčků. Předpokládaná účast je 65 osob. Připraveny
budou balíčky pro účinkující děti. Zajištění oslavy dne matek bude v režii obce bez spolupráce s
provozovatelem obecního pohostinství.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje na náklady na oslavu dne matek v obvyklé výši a zajištění v
režii obce a schvaluje náklady v obvyklé výši.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/2019/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání nákupu daru na setkání tří obcí
Starosta obce navrhl jako dar obci Raková u Rokycan broušenou vázu v ceně přibližně za
3000,- Kč. Přesný vzhled bude dále specifikován.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dar obci Raková u Rokycan broušenou vázu v ceně do 3 000,Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/2019/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání navýšení odměn zastupitelů
Starosta obce informoval zastupitelstvo o nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se navyšují
odměny členů zastupitelstev o 7% s účinností od 1. ledna 2019. Na základě tohoto nařízení je
možnost odhlasovat zvýšení i neuvolněným členům zastupitelstva obce Raková u Konice. Po
diskuzi se členové zastupitelstva rozhodli ponechat stávající výši odměn zastupitelů, ale navýšit
odměnu mistostarosty Martina Matýska o částku odpovídající součtu předpokládaného navýšení
odměnt zastupitelů o 7%. s platností od 1.5.2019
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměny místostarosty obce o 894,- Kč s platností od
1.5.2019. Odměna místostarosty obce bude od tohoto data činit 7 464,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 5/2019/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 1 (Martin Matýsek)

Bod 8. - Projednání zřízení web stránek MŠ
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výtkou auditu MŠ spočívající v neexistenci
samostatných webových stránek MŠ
Václav Konečný představil možnosti řešení:
1. Nabídka Antee: vytvoření stránek 25 000 Kč s ročními náklady 325 Kč
2. Vytvoření webových stránek nezávislým programátorem v částce do přibližně 7 000 Kč s
ročními náklady cca 600 (doména a webhosting)
3. Vytvoření webových stránek v připřaveném prostředí – např. Webnode s ročními náklady
cca 5 000 Kč
Zastupitelstvo projednalo tyto možnosti a schvaluje variantu 2. Správu webových stránek by měl
poté na starosti zastupitel Václav Konečný. Václav Konečný do příštího zastupitelstva vytvoří
zadání na webové stránky a nezávazně zjistí nabídkovou cenu u případných dodavatelů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění tvorby webových stránek MŠ u lokálních
programátorů v částce přibližně 7 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/2019/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9. - Projednání výdajů na obecní hody
Starosta obce informoval zastupitelstvo o pravidelném konáním obecních hodů a jejich
programem. Hody se budou konat 27.7.2019 od 14:00 do 20:00. Náklady na obecní hody jsou
odhadnuty na 26 000 Kč. Starosta obce přečetl dopis s žádostí o příspěvek adresovaný firmě
Rekman s.r.o. a jejich odpověď. Z odpovědi vyplývá, že firma Rekman s.r.o. přispěje částkou 16
000 Kč. Starosta obce se chce pokusit zarezervovat atrakce pro děti z mikroregionu Konicko.
Hudba a další případné více náklady, které nepokryje výše uvedený příspěvek bude hrazena z
rozpočtu obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výdaje 16 000,- Kč na konání obecních hodů.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/2019/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Seznámení s probíhající stavbou KC
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem výstavby komunitního centra. Nyní je
problém s kovovými vazníky, kde není dodržen termín subdodavatelskou firmou. Termín dokončení
měl být 31.5., na posledním jednání s dodavatelem byl termín posunut na 30.6.2019. Jedná se o
konečný termín pro možnost čerpání dotace. Dále starosta obce informoval o vzniku víceprací i
méněprací způsobených převážně v důsledku nepředvídatelných okolností a skutečnostmi
odlišnými od dokumentace. Na základě těchto skutečností a zajištění souladu s podmínkami čerpání
dotace je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem – firmou JAMASTAV
MORAVIA a.s.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi objednatelem obec
Raková u Konice a zhotovitelem JAMASTAV MORAVIA a.s. ze dne 4.10.2018 jejímž předmětem je
"Půdní vestavba podkrovní klubovny" , který je nedílnou přílohou tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/2019/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Návrh změny územního plánu
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nutností změny územního plánu v souvislostí s
plánovanou výstavbou v lokalitě "K Bohuslavicím". Bude osloven projektant stávajícího územního
plánu za účelem zjištění možností započetí prací na změně územním plánu. Cílem je urychlit proces
změny územního plánu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 12. - Zahájení odkupu pozemků
Starosta obce seznámil zastupitelstvo o možnosti zahájení odkupu parcel v lokalitě k
Bohuslavicím dle právě dokončeného geometrického plánu č. 99-22/2014, kat. území Raková u
Konice. Zastupitelstvo prodiskutovalo výši odkupní ceny a stanovilo cenu na 25,- Kč / m 2. Oslovení
vlastníků dotčených pozemků bude hromadně dopisem a poté i individuálně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkupní cenu 25 Kč/m2 za pozemky v lokalitě K Bohuslavicím
specifikovaných v geometrickém plánu č. 99-22/2014, kat. území Raková u Konice.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/2019/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 13. - Projednání aktualizace MISYS
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s množství katastrální změn (výkupy parcel na
chodníky, apod.) proběhlých v katastru obce a potřebou aktualizovat systém MISYS, který
poskytuje právě související údaje. Cena aktualizace je přibližně 7 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje objednání aktualizace programu MISYS.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 5/2019/10 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 14. - Seznámení s přezkoumáním hospodaření obce
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem přezkoumání hospodaření bez výhrad.
Jediná drobnější výtka se týkala vyplacení odchodného místostarosty v minulém volebním období,
kdy měla být vyplacena mzda za jeden měsíc navíc než bylo ve skutečnosti vyplaceno.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Bod 15. - Diskuze
• Starosta obce Petr Hajkr: Vlakové spojení na setkání obcí bude zajištěno hromadně obcí a
občané si musí zaplatit odpovídající částku na obci. Pokud tak neprovede do vybraného
termínu, tak bude rezervace místa zrušena.
• Starosta obce Petr Hajkr: Jako koordinátor pro Komunitní centrum byla navržena Marcela
Hajkrová.
• Starosta obce Petr Hajkr: Proběhla komunikace s dodavatelem studie na odkanalizování
obce. Bylo by vhodné na podzim začít další jednání.
• Pan Václav Konečný: jaká je situace s dotací na dětské hřiště?
◦ Odpověď starosta obce Petr Hajkr: Žádosti nyní výrazně převyšují částku fondu. Naše
žádost ale zatím nebyla vyřazena.
◦ Václav Konečný: Pokud neobdržíme žádost, tak bude i přesto nutná alespoň základní
oprava hřiště – např. ve Velké Bystřici je firma, která se přímo těmito opravami zabývá.
• Pan Václav Konečný: Jaká je situace ohledně změny cesty z "Dolů".
◦ Odpověď starosta obce Petr Hajkr: Proběhla schůzka s projektantem. Výsledek je, že
nová cesta přes pozemek Pavla Hudečka a ost. nevyhoví legislativním požadavkům.
Jediná možnost je rozšířit stávající cestu více směrem k parcele č. 280/6 a břeh zpevnit
betonovou injektáží.
• Pan Václav Konečný: Jaký je stav s povinnou, ale dosud nezapočatou výstavbou na parc. č.
46/2?
◦ Odpověď starosta obce Petr Hajkr: Majitel parcely požádal o odklad z důvodu potřeby
vyřešení rodinné situace. Na dalším zastupitelstvu ověříme do kdy byl povolen odklad a
zvolíme další postup. Starosta majitele osloví s žádostí o vyjádření k nynější skutečnosti.
Bod 16. - Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 10.5.2019

Zapisovatel:

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

Ověřovatelé:

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

Starosta:

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

