Zápis z 7. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 7. 8. 2019 v místnosti obecního úřadu Raková u Konice
Zasedání bylo zahájeno v 19:30 hod a skončeno v 21:00 hod. Zastupitelstvo bylo schopno se
usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní členové zastupitelstva obce:
Na zasedání je přítomno 3 členů zastupitelstva obce: Petr Hajkr, Martin Matysek, Josef Srovnal
Bod 1. - Projednání ověřovatelů a zapisovatele zápisu zasedání
Starosta obce navrhl určit ověřovateli zápisu pana Martina Matyska a pana Josefa Srovnala a
zapisovatelem pana Petra Hajkra.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Raková u Konice určuje ověřovateli zápisu pana Martina Matyska a
pana Josefa Srovnala a zapisovatelem pana Petra Hajkra.
Výsledek hlasování: Pro 3
Usnesení č. 7/2019/1 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 č. 6
4. Seznámení s Fin 6 - 2019
5. Projednání dodatku smlouvy č. 3 – stavba KC
6. Diskuse
7. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
6. Projednání řešení vodního toku
7. Projednání příspěvku
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 č. 6
4. Seznámení s Fin 6 - 2019
5. Projednání dodatku smlouvy č. 3 – stavba KC
6. Projednání řešení vodního toku
7. Projednání příspěvku
8. Diskuse
9. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 3
Usnesení č. 7/2019/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 6/2019
Pan Martin Matysek seznámil zastupitelstvo se zápisem 6/2019 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí..
Bod 4. - Seznámení s Fin 6-2019
Starosta obce zastupitelstvo seznámil s plněním rozpočtu obce za období 6/2019:
Příjmy – 2 829 595,09 – 51,68% rozpočtu po změnách
Výdaje – 3 288 563,29 – 54,32% rozpočtu po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 5. - Projednání dodatku smlouvy č. 3 – stavba KC
Starosta seznámil přítomné se schválením dodatku č. 3. Dodatek prodlužuje termín
dokončení prací do 31.8.2019 a dále shrnuje veškeré vícepráce a méněpráce na kterých se
zastupitelstvo dohodlo při kontrolních dnech.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Bod 6. - Projednání řešení vodního toku
Starosta obce seznámil s řešením problému rekonstrukce vodního toku nad vesnicí, z
důvodu havarijního stavu po nedávných bouřkách. Oslovil několikrát a několikrát se také sešel se
zástupcem Povodí Moravy paní Hrabinovou. Přístup Povodí Moravy je laxní, s výsledkem „opravte
si to sami, ale my vám to musíme schválit“. Navrhnuto bylo pouze doporučení, pozvat projektanta
vodních staveb, který řešení navrhne. Pozemek toku je ve vlastnictví obce, samotný tok vlastní
Povodí Moravy. Pozveme tedy projektanta, který navrhne řešení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pozvání projektanta pro navržení řešení vodního doku v horní
části obce.
Výsledek hlasování: Pro 3
Usnesení č. 7/2019/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání příspěvku
Starosta navrhl na základě nabídky, v rámci oživení kulturního léta v obci, promítání letního
kina na místním hřišti. Cena realizace jedné produkce je cca 8000,- Kč. Bude sjednán termín akce a
vybrán titul pro promítání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje promítání jedné produkce letního kina za částku 8 000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 3
Usnesení č. 7/2019/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Diskuze
Na zasedání nebyly žádné příspěvky do diskuze
Bod 9. - Závěr
Zápis byl vyhotoven dne: 15.8.2019

Zapisovatel:

Petr Hajkr

Ověřovatelé: Martin Matysek

Starosta:

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

Josef Srovnal

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

Petr Hajkr

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

