Zápis z 11. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 31. 1. 2020 v místnosti Komunitního centra v Raková u Konice
Zasedání bylo zahájeno v 17:00 hod a skončeno v 19:00 hod. Zastupitelstvo bylo schopno se
usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní členové zastupitelstva obce:
Na zasedání jsou přítomni 4 členové zastupitelstva obce: Petr Hajkr, Martin Matysek, 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 4
Usnesení č. 11/2020/1 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 10/2019
4. Seznámení s Fin 12 – 2019
5. Projednání OZV 1/2020
6. Projednání vyřazení majetku dle provedených inventur
7. Projednání nákupu IT zařízení
8. Projednání nákupu daru pro SDH
9. Projednání výsadby v obecním lese
10. Projednání divadelního vystoupení
11. Projednání žádosti o dotaci POV 2020
12. Projednání obnovy smlouvy pojištění
13. Projednání nákupu vybavení KC
14. Projednání daru Bohuslavické farnosti
15. Diskuse
16. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
15. Projednání žádosti pro vybavení zásahové jednotky obce
16. Žádost o opravu silnice č. 3/4482
17. Projednání doplňujících návrhů změn ve změně č. 2 územního plánu
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 10/2019
4. Seznámení s Fin 12 – 2019
5. Projednání OZV 1/2020
6. Projednání vyřazení majetku dle provedených inventur
7. Projednání nákupu IT zařízení
8. Projednání nákupu daru pro SDH
9. Projednání výsadby v obecním lese
10. Projednání divadelního vystoupení
11. Projednání žádosti o dotaci POV 2020
12. Projednání obnovy smlouvy pojištění
13. Projednání nákupu vybavení KC
14. Projednání daru Bohuslavické farnosti
15. Projednání žádosti pro vybavení zásahové jednotky obce
16. Žádost o opravu silnice č. 3/4482
17. Projednání doplňujících návrhů změn ve změně č. 2 územního plánu
18. Diskuse
19. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2020/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 10/2019
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s usneseními ze zápisu 10/2019 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 4. - Seznámení s Fin 12-2019
Starosta obce zastupitelstvo seznámil s plněním rozpočtu obce za období 12/2019:
Příjmy: 7 567 052,62 Kč, tj. 128,86 % rozpočtu po změnách
Výdaje: 8 261 396,89 Kč, tj. 121,84 %
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 5. - Projednání OZV 1/2020
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s konečným zněním vyhlášky obce č. 1/2019 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství po připomínkách od MV ČR. Dle jejich
stanoviska nelze do vyhlášky zařadit sazbu za parkování vozidla, jehož majitel není občanem. Tato
sazba tedy byla z vyhlášky vyřazena. Účinnost vyhlášky bude od 1.3.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Raková u Konice č. 1/2020 ve
znění uvedeném v příloze toho zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2020/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání vyřazení majetku dle provedených inventur
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem inventur obecního majetku a se
soupisem majetku navrženého k vyřazení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyřazení majetku dle návrhu na vyřazení majetku.
Vyřazovací protokoly jsou nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2020/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání nákupu IT zařízení.
Starosta obce seznámil s potřebou nákupu nového IT vybavení:
• Tiskárna do místnosti obecního úřadu – stávající je již velmi poruchová a neplní již potřeby
obce ani nemůže být spolehlivě použita pro služby občanům. Oprava je již drahá.
• Notebook starosty – stávající je již 9 let starý a technologicky zastaralý (pomalý)
Starosta obce dále seznámil zastupitelstvo s nabídkou firmy Sodap na vhodné modely těchto
zařízení. Nabízené ceny jsou na podobné úrovni jako u konkurence.
Zastupitelstvo v diskuzi vybralo tyto modely:
• Notebook: Lenovo ThinkBook 15-IML, cena: 18 909,52 Kč s DPH
• Tiskárna: Canon i-SENSYS MF744Cdw, cena: 11 823,16 Kč s DPH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo schvaluje nákup IT vybavení:
• Notebook: Lenovo ThinkBook 15-IML, cena: 18 909,52 Kč s DPH
• Tiskárna: Canon i-SENSYS MF744Cdw, cena: 11 823,16 Kč s DPH
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2020/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Projednání nákupu daru pro SDH
Starosta informoval zastupitelstvo o žádosti SDH o financování výroby praporu místního
SDH. Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkami včetně ukázek prací a materiálu, jakož i s
referencemi. Zastupitelstvo nabídky projednalo a jako nejvýhodnější v poměru kvalita a cena se
shodlo na nabídce firmy Heraldika s.r.o. s nabídkovou cenou 89 370 Kč včetně DPH. V ceně je již i
žerď, stojan a impregnace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařadit do rozpočtu na rok 2020 výdaj ve výši 89 370 Kč
včetně DPH na zakoupení vlajky pro místní SDH.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2020/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9. - Projednání výsadby v obecním lese
Starosta obce informoval zastupitelstvo, že v obecním lese je nutné vysadit dalších 1350
stromků. Příčinou je, že část již vysazených stromků uschla a nově byly vykáceny některé části
obecního lesa. S požadavkem na vysazení těchto stromků byla opět oslovena firma Stora Enso,
která byla v usnesení 4/2019/7 vybrána pro předchozí osázení obecního lesa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje dodavatele na výsadbu 1350 stromků v obecním lese firmu
Stora Enso.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2020/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Projednání divadelního vystoupení
Zastupitelstvo obce projednalo nabídku na konání divadelního představení u příležitosti
MDŽ dne 8.3.2020 16:00. Představení bude v budově MŠ. Náklady jsou 10 000Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění konání divadelního představení v termínu 8.3.2020
za celkovou cenu 10 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2020/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Projednání žádosti o dotaci POV 2020
Starosta obce informoval zastupitelstvo o možnosti podat žádost o dotaci k Olomouckému
kraji na projektovou část řešení splaškové kanalizace a výstavby ČOV. Dotaze je z programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2020, titul Podpora přípravy projektové dokumentace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Olomouckého
kraje "programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020", dotační titul "Podpora přípravy
projektové dokumentace" na projektovou dokumentaci řešení splaškové kanalizace a výstavbu ČOV.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2020/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 12. - Projednání obnovy smlouvy pojištění
Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem nové pojistné smlouvy od pojišťovny
Kooperativa. Krytá rizika a pojištěný majetek se nemění, došlo k navýšení limitů plnění. Nové roční
pojistné ještě není přesně známé, protože se řeší zařazení obce do povodňové zóny, nepřekročí však
částku 23 000 Kč.
Dále starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem nové pojistné smlouvy se společností
Kooperativa na pojištění odpovědnosti zastupitelů obce. Toto pojištění má krýt škody vzniklé obci
na základě chybného postupu nebo rozhodnutí starosty, případně zastupitelstva obce. Roční pojistné
bude 3750 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pojistnou smlouvu na pojištění podnikatelských rizik s
pojišťovnou Kooperativa a pověřuje starostu jejím uzavřením.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2020/10 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
s pojišťovnou Kooperativa a pověřuje starostu jejím uzavřením. Smlouva je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2020/11 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 13. - Projednání nákupu vybavení KC
Starosta předložil zastupitelstvu obce nabídku od starosty obce Jesenec na levný odkup
sklenic a ostatního vybavení. Zastupitelstvo projednalo a projevilo zájem o (sklenice na víno, pivo,
talíře, misky, apod.). Paní Marcela Hajkrová vybere vhodné věci. Dále má paní Marcela Hajkrová
požadavek na nákup dalšího nezbytného vybavení KC jako prodlužovací kabely, sada hrnců, 4 sady
talířů, apod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup vybavení KC v počtech odpovídající kapacitě KC, tj. 24
osob.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2020/12 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 1 (Marcela Hajkrová)

Bod 14. - Projednání daru Bohuslavické farnosti
Starosta informoval zastupitelstvo o žádosti faráře Bohuslavické farnosti na opravy oken a
vitráží v kostele v Bohuslavicích. Jedná se o 6 oken stejně jako je obcí ve farnosti. Každá obec by
poté měla ve vitráži svého patrona. Cena jednoho okna a vitráže je 100 000 Kč.
Starosta má v plánu zjistit názory ostatních starostů obcí farnosti.
Zastupitelstvo se shodlo, že dar ve výši 100 000 Kč je příliš velký.
Následná diskuze:
Starosta obce Petr Hajkr: Navrhuje spíše uspořádat veřejnou sbírku a obec pak dorovná částku do
"kulaté" podoby. Veřejná sbírka by byla vyhlášena na webových stránkách s v hlášení.
Zastupitelka Marcela Hajkrová: Obává se, že občané nebudou chtít aktivně chodit s příspěvky na
obec, bude spíše potřeba občany osobně obejít.
Zastupitel Václav Konečný: Navrhuje oslovit aktivní členy farnosti v obci a požádat je o zajištění
veřejné sbírky. Bude třeba obejít občany obce s žádostí o příspěvek.
Zastupitel Martin Matysek: Navrhuje pověřit zajištěním sbírky mladé hasiče.
Starosta obce Petr Hajkr: Navrhuje s veřejnou sbírkou počkat až na jaro, kdy bude v obci přítomno
více chalupářů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce oslovení místních farníků s žádostí o uspořádání
veřejné sbírky na opravu oken a vitráží kostela v Bohuslavicích. Konání sbírky by bylo během
měsíce dubna.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2020/13 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 15. - Projednání žádosti pro vybavení zásahové jednotky obce
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí velitele zásahové jednotky o finance na
dovybavení zásahové jednotky a povinných školení.
Zásahová jednotka má nyní 12 členů, dovybavit je zapotřebí 6 členů.
Dle zjištění u Hasičského záchranného sboru v Prostějově je stávající vybavení vyhovující, ačkoliv
je již 10 let staré. Starosta obce dále zastupitelstvo seznámil s nabídkami na vybavení v rozsahu cca
78 000-160 000 Kč. Existuje dotační titul u Olomouckého kraje, kde je hrazeno až 50% nákladů na
vybavení. Při vyhodnocování žádosti o dotaci se přiklání se i k míře proškolení členů jednotky.
Následná diskuze:
Zastupitelka Marcela Hajkrová: Navrhuje pouze s dotací, pokud nebude, tak přeložit výdaj až na
další rok
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení výdajů 99 480 Kč na vybavení zásahové jednotky do
rozpočtu obce na rok 2020. Podmínkou čerpání této částky je ale přiznání dotace.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2020/14 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 16. - Žádost o opravu silnice č. 3/4482
Starosta seznámil zastupitelstvo s opakovaným předložením žádosti Správě silnic
Olomouckého kraje o celkovou opravu silnice č. 3/4482 z obce Krakovec do obce Raková u Konice
včetně komunikace v této obci. Poslední oprava komunikace byly provedena v roce 2011 a to pouze
formou nástřiku.
Následná diskuze:
Zastupitel Martin Matysek: Vhodné by bylo připomenout i opravy komunikace Krakovec – Laškov.
Starosta obce Petr Hajkr: To je spíše v kompetenci starosty obce Laškov. Obec Raková může pouze
podpořit jejich žádost.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 17. - Projednání doplňujících návrhů změn ve změně č. 2 územního plánu
Starosta seznámil zastupitelstvo s dalším návrhem ke změně č. 2 územního plánu
obdržených od občanů a chalupářů. Návrh na změnu územního plánu byl již poslán na KÚ,
znamenalo by to tedy zdržení v procesu schvalování změny územního plánu.
Zastupitelstvo toto projednalo a vzhledem k tomu, že nebude zdržení příliš velké, tak se
rozhodlo návrh ještě zařadit do změny č.2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje k zapracování do změny č. 2 územního plánu tyto návrhy:
• Žadatel (vlastník): XY;
parc. č. XY; stávající způsob využití: plocha zemědělská - zahrada; požadovaný nový způsob
využití: plocha smíšená obytná
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 11/2020/15 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 18. - Diskuze
Na zasedání nebyly žádné příspěvky do diskuze
Bod 19. - Závěr
Přílohy:
• OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
• Vyřazovací protokol
• Pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti zastupitelů obce s pojišťovnou Kooperativa
Zápis byl vyhotoven dne: 4. 2. 2020

Zapisovatel:

Václav Konečný

Ověřovatelé: Marcela Hajkrová

Starosta:

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

Martin Matysek

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

Petr Hajkr

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

