Zápis z 8. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 16. 9. 2019 v místnosti obecního úřadu Raková u Konice
Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod a skončeno v 20:30 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 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. 8/2019/1 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 7/2019
4. Seznámení s Fin 8 – 2019
5. Projednání veřejnoprávní smlouvy - přestupky
6. Projednání možnosti realizace projektu – envi agentura
7. Seznámení s dokončením stavby KC
8. Projednání návrhu opravy horního toku
9. Projednání vymezení odpovědnosti ředitelky MŠ
10. Projednání přijetí dotace a podpis smlouvy – oprava kříze
11. Projednání vánočního vystoupení
12. Diskuse
13. Závěr
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 7/2019
4. Seznámení s Fin 8 – 2019
5. Projednání veřejnoprávní smlouvy - přestupky
6. Projednání možnosti realizace projektu – envi agentura
7. Seznámení s dokončením stavby KC
8. Projednání návrhu opravy horního toku
9. Projednání vymezení odpovědnosti ředitelky MŠ
10. Projednání přijetí dotace a podpis smlouvy – oprava kříze
11. Projednání vánočního vystoupení
12. Diskuse
13. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 8/2019/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 7/2019
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo se zápisem 7/2019 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí..
Bod 4. - Seznámení s Fin 8-2019
Starosta obce zastupitelstvo seznámil s plněním rozpočtu obce za období 8/2019:
Příjmy: 3 564 374,74 Kč, tj. 64,04 %
Výdaje: 5 174 927,02 Kč, tj. 69,50%
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
K chybějícím příjmům je podstatná především informace, že dotace na osázení lesa po těžbě
a výstavbu KC bude až na podzim.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Bod 5. - Projednání veřejnoprávní smlouvy – přestupky
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s dopisem z MÚ Konice týkající se návrhu nového
znění veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání
přestupků. Nově by obec hradila paušální roční poplatek 30,- Kč / obyvatel a to bez ohledu na počet
přestupků v obci. Rada města Konice tento návrh schválila. Důvod změny smlouvy je ekonomický
– náklady na pracovníka řešícího přestupkovou agendu jsou větší než vybrané poplatky. Stávající
způsob výpočtu byl dle hodinové sazby na řešení konkrétního přestupku.
Následně starosta obce přečetl svou odpověď, kde navrhuje jiný způsob výpočtu více
závislý na počtu přestupků. S tímto starosta Konice nesouhlasí. Starosta Konice chce toto projednat
na příštím zasedání mikroregionu.
Václav Konečný navrhuje do zasedání mikroregionu Konicko zjistit sazby a způsob výpočtu
nákladů na přestupky v jiných obcích, které nemají uzavřenu veřejnoprávní smlouvu s městem
Konice a dále zjistit možnosti mít vlastního pracovníka na řešení přestupků, resp. případné sdílení
takového pracovníka s jinými obcemi.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá návrh veřejnoprávní smlouvy o zajišťování výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků a přesouvá projednání této problematiky na další
zasedání zastupitelstva obce, do kterého ukládá starostovi obce zjištění dalších možností řešení
přestupků.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 8/2019/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání možnosti realizace projektu – ENVI Agentura
Proběhlo schůzka s firmou ENVI Agentura Trunda s.r.o. ohledně zvažovaného odkanalizování obce.
Následně tato firma obci zaslala dopis, ve kterém uvádí povinnosti obce vyplývající ze zákona a
představuje jednotlivé fáze realizace odkanalizování obce.
Starosta kontaktoval starostu obce Rakůvka a znovu projednal možnost společného řešení
odkanalizování obou obcí. Starosta obce Rakůvka předběžně souhlasil, že nejméně ve fázi projektu
by bylo řešeno současně oběma obcemi.
Dále se obci ozval p. Bezděk řešící podobnou činnost jako ENVI Agentura, ale s mírně odlišným
názorem.
Zastupitelstvo navrhuje, aby starosta do příštího zasedání získal reference z okolních obcí a to jak
velkých obcí (důvod: větší složitost odkanalizování, řešení více komplikací), tak i od obcí podobné
velikosti jako Raková u Konice (důvod: menší rozpočet na akci a firma tedy nemusí mít tak velký
zájem na kvalitu).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce získání referencí od dalších obcí na firmy
zajišťující výstavbu kanalizace.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 8/2019/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Seznámení s dokončením stavby KC
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem výstavby Komunitního centra:
• Oficiálně byla stavba dokončena a předána 31.8.2019
• Posudek hygieny již obec obdržela
• 17.9.2019 bude prohlídka ze strany hasičů
Následovat bude kolaudace.
Dnes byl kontrolní den – budou dokončeny drobnosti.
Budeme se řešit i osazení kuchyňského koutku nábytkem.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Bod 8. - Projednání návrhu opravy horního toku
Starosta obce shrnul informace z dřívějších porad:
• co nejdříve je potřeba do stávajícího toku v horní části obce umístit velké kameny, které
zpevní koryto toku a zpomalí proud v případě přívalových dešťů.
• Pro celkovou rekonstrukci toku včetně vybudování opatření pro zatržení přívalové vlny je
nutný projekt – obci byla předána nabídka na zhotovení studie za 45 000,- Kč.
Zastupitelstvo s shodlo na co nejdřívějším umístění kamenů do tohoto toku, což by mělo být ještě
během října.
Následná diskuze:
Václav Konečný: S ohledem na výši nákladů na studii požaduje komplexní vyřešení
protipovodňových opatření v celé obci, nejen v horní části obce. Ve střední a dolní části obce je
příčina záplav z velké ve vodě tekoucí z polí z lokality Za humny. Dále upozorňuje, že ve studii a
následném projektu na řešení toku v horní části obce je potřeba zohlednit budoucí výstavbu
kanalizace, která má procházet stejnou oblastí. Nesmí dojít k situaci, že následná realizace
kanalizace bude zkomplikována protipovodňovými opatřeními a naopak. Musí být nalezen soulad
mezi požadavky obou řešení.
Petr Hajkr: Proběhla diskuze s předsedou ZS Bohuslavice, který přislíbil změnu hospodaření s
pozemky – na každém poli bude více druhů plodin, tak aby nedocházelo ke stávající situaci. Za
dva roky vyprší stávající pachtovní smlouva, v případě nedodržení uvedeného tedy připadá do
úvahy neprodloužení nájmu ZS Bohuslavice.
Dále již existuje studii řešící protipovodňová opatření v dolní části obce. Je to ale součástí
celkového projektu na výstavbu rodinných domů v lokalitě Za humny. Realizace je tedy v delším
časovém horizontu – nejprve musí dojít k výkupu pozemků, atd.
Starosta tedy navrhuje namísto studie nechat zhotovit rovnou projekt na tok v horní části obce.
Rudolf Guzik: Informoval zastupitelstvo, že se po druhé přívalové vlně, kdy voda opět téměř
pronikla až do jeho domu, dotazoval starosty na možnosti vlastního řešení protipovodňového
opatření. Konkrétně navrhoval zbudování valu na pozemku obce, přes který voda teče na jeho
pozemek. Starosta mu měl sdělil, že na vlastní náklady si jej může vybudovat. Po zhotovení valu
p. Guzikem na obecním pozemku jej ale starosta dopisem vyzval k jeho odstranění. Pan Guzik
zastupitelstvu specifikoval další důvod zhotovení valu na obecním pozemku – takto navazuje
stávající zídku na sousedním pozemku a ochrání tedy i tento sousední pozemek. Pan Guzik žádá
zastupitelstvo o vyřešení situace ohledně ohrožování jeho nemovitostí vodou z obecního
pozemku.
Petr Hajkr: Předpokládal zhotovení valu na soukromém pozemku pana Guzika. Požaduje jednotný
přístup k využití obecních pozemků. Obec není ten, kdo by situaci způsobil, voda jde pouze přes
obecní pozemek.
Josef Srovnal: Upozorňuje, že stejná situace již byla před přibližně před 15 lety, kdy obec povolila
vytvořit protipovodňovou zábranu z panelů za jeho a sousedními pozemky. Val p. Guzika je tedy
vlastně v souladu a řeší pouze situaci z druhé strany lokality.
Martin Matýsek: Navrhuje zvětšení kanalizační vpustě u domu rodiny Švecových.
Po diskuzi bylo toto vyhodnoceno jako nejhodnější, protože voda v horní části obce bude
zadržena, což zvýší propustnost dešťové kanalizace v dolní části obce a ta tedy dokáže pojmout
vodu z lokality Za humny. Stávající zábrany včetně valu pana Guzika pak vodu nasměrují do této
vpustě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rekonstrukci koryta horního toku potoka, vytvoření
protipovodňových opatření a pověřuje starostu obce zajištěním vytvoření příslušného projektu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 8/2019/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajištění zvětšení kanalizační vpustě u domu
rodiny Švecových na parcele č. 1115/6.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 8/2019/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání valu na parcele č 1088/1 u hranice s parcelou č.
46/1 nejméně do konečného řešení protipovodňových úprav v lokalitě Za humny.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 8/2019/7 bylo schváleno.

Proti 1 (Petr Hajkr)

Zdrželi se 0

Bod 9. - Projednání odpovědnosti ředitelky MŠ za prostory MC
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zněním "Vymezení odpovědnosti ředitelky MŠ
Raková u Konice", kde se přesně specifikují prostory budovy MŠ, za které je odpovědná ředitelka
MŠ a které jsou v odpovědnosti obce. Součástí je i přesný zákres dotčených prostor.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dokument "Vymezení odpovědnosti ředitelky MŠ Raková u
Konice", který je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 8/2019/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Projednání přijetí dotace a podpis smlouvy – oprava kříže
Starosta obce informoval zastupitelstvo, že dnes na obecní úřad přišla oznámení o schválení
dotace ve výši 138 670,- Kč. Celkové náklady na opravu kříže jsou 197 100,- Kč. Zastupitelstvo
obce projednalo a schválilo přijetí této dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výše 138 670,- Kč od Ministerstva
zemědělství ČR a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo na opravu kříže s restaurátorem
Igorem Werkmannem.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 8/2019/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Projednání vánočního vystoupení
Starosta obce informoval zastupitelstvo s nabídkou vánočního divadelního vystoupení.
Zastupitelstvo obce toto projednalo a shodlo se odložení divadelního představení opět až k
příležitosti MDŽ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku vánočního divadelní představení a pověřuje
starostu předjednání divadelního představení k příležitosti MDŽ.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 8/2019/10 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 12. - Diskuze
• Starosta obce Petr Hajkr:
◦ Jako velkoobjemová popelnice na hřišti bude sloužit stávající rozbitý kontejner na bílé
sklo. Kontejner bude opraven. S firmou Bureš dohodnuto vyvážení této popelnice na
požádání.
◦ S vyhláškou o využití veřejného prostranství se doporučuje počkat nejméně o dva
měsíce. Aktuálně totiž probíhají legislativní změny související s touto problematikou
◦ Dětské hřiště je aktuálně opravováno. Náklady budou do 30 000,- Kč
◦ 25.9.2019 bude na návsi zasazen vánoční strom – bude vysoký cca 2 m a umístěn na
místě původního.
◦ Z nohejbalového hřiště se postupně odstraňuje nepořádek, bude uvedeno do původního
stavu a poté udržováno, tak aby mohlo sloužit svému účelu.
• Václav Konečný: Jaká je situace ohledně parcely p. Kocycha, který slíbil návrh řešení do
konce roku, ale již nyní je známo, že je v insolvenci a parcela má být prodána v dražbě?
◦ Starosta obce Petr Hajkr: Pan Kocych byl osobně kontaktován. Situaci nadále řeší a
snaží se vyřešit situaci tak, aby k dražbě vůbec nedošlo.
• Rudolf Guzik: Od starosty obce očekávám, že se bude více aktivně zajímat o ostatní – např.
o povodních starosta nezjišťoval jak jsou na tom přímo ohrožené domy.
◦ Starosta obce Petr Hajkr: O povodních jsem byl tam kde to bylo nejvíce potřeba. Ten
komu „zvlhla podlaha v garáži“ má na starostu telefon. Dveře obce jsou vždy otevřené
• Zastupitelstvo v hromadné diskuzi:
◦ Dřevo do obecní hospody bude zajišťovat její provozovatel nikoliv obec.
Bod 13. - Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 25.9.2019

Zapisovatel:

Václav Konečný

Ověřovatelé: Marcela Hajkrová

Starosta:

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

Martin Matysek

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

Petr Hajkr

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

