Zápis z 12. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 13. 5. 2020 v místnosti Komunitního centra v Raková u Konice
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno v 21:00 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 Josefa
Srovnala a zapisovatelem pana Václava Konečného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Raková u Konice určuje ověřovateli zápisu paní Marcelu Hajkrovou a
pana Josefa Srovnala a zapisovatelem Václava Konečného.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12/2020/1 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. Seznámeni se zápisem 11/2020
4. Seznámení s Fin. 4 -2020
5. Projednání rozpočtu Mateřské školy na rok 2020
6. Projednání rozpočtu obce na rok 2020
7. Projednání o pořízení změny územního plánu č.2 zkráceným postupem
8. Projednání návrhu Infos
9. Projednání darovací smlouvy a přijetí daru od KUOK
10. Projednání zřízení účtu kanalizace
11. Projednáni žádosti p. Sedláčka
12. Projednání smlouvy věcného břemene
13. Projednání přebytku hospodaření MŠ
14. Projednání a přijetí dotace POV 2020
15. Projednání a přijetí dotace KUOK 2020
16. Diskuse
17. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
16. Seznámení s výsledkem auditu KÚ OK
17. Seznámení s výsledkem auditu Mikroregionu Konicko
18. Seznámení s žádostí na odkup pozemku
19. Seznámení s vyjádřením Správy silnic OK
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce tohoto znění:
1. Projednání ověřovatelů a zapisovatele zasedání
2. Projednání programu zasedání
3. Seznámeni se zápisem 11/2020
4. Seznámení s Fin. 4 -2020
5. Projednání rozpočtu Mateřské školy na rok 2020
6. Projednání rozpočtu obce na rok 2020
7. Projednání o pořízení změny územního plánu č.2 zkráceným postupem
8. Projednání návrhu Infos
9. Projednání darovací smlouvy a přijetí daru od KUOK
10. Projednání zřízení účtu kanalizace
11. Projednáni žádosti p. Sedláčka
12. Projednání smlouvy věcného břemene
13. Projednání přebytku hospodaření MŠ
14. Projednání a přijetí dotace POV 2020
15. Projednání a přijetí dotace KUOK 2020
16. Seznámení s výsledkem auditu KÚ OK
17. Seznámení s výsledkem auditu Mikroregionu Konicko
18. Seznámení s žádostí na odkup pozemku
19. Seznámení s vyjádřením Správy silnic OK
18. Diskuse
19. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12/2020/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 11/2020
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s usneseními ze zápisu 11/2020 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 4. - Seznámení s Fin 4-2020
Starosta obce zastupitelstvo seznámil s plněním rozpočtu obce za období 04/2020:
Příjmy: 1 426 917,56 Kč
Výdaje: 1 499 846,63 Kč
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Hospodaření obce je plněno dle schváleného rozpočtového provizoria.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 5. - Projednání rozpočtu Mateřské školy na rok 2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet mateřské školy na rok 2020 dle
předloženého a podrobně představeného návrhu. Rozpočet je navržen ve výši 350 000 Kč. Členové
zastupitelstva k tomuto návrhu neměli připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad rozpočet MŠ na rok 2020 ve výši 350 000,- Kč.
Celý schválený rozpočet je uveden v příloze jako nedílná součást tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12/2020/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání rozpočtu obce na rok 2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce Raková u Konice na rok 2020 dle
předloženého a podrobně představeného návrhu. Příjmy jsou ve výši 4 492 970,00 Kč, výdaje 4 341
750,00 Kč. Rozpočet obce na rok 2020 je přebytkový s přebytkem ve výši 151 220 Kč.
Členové zastupitelstva k tomuto návrhu neměli připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad rozpočet obce Raková u Konice na rok 2020 jako
přebytkový s příjmy ve výši 4 492 970,00 Kč a výdaji 4 341 750,00 Kč. Přebytek ve výši 151 220,00
Kč bude použit jako rezerva obce. Celý schválený rozpočet je uveden v příloze jako nedílná součást
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12/2020/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání o pořízení změny územního plánu č.2 zkráceným postupem
Starosta obce seznámil s potřebou schválení územní změny zkráceným způsobem. Důvodem
je rychlejší projednání změny územního plánu dotčenými subjekty a tedy možnost dříve zahájit
aktivity podmíněné touto změnou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Raková u Konice rozhodlo o pořízení změny č. 2 územního plánu
Raková u Konice zkráceným postupem a o jejím obsahu.
Zastupitelstvo obce Raková u Konice rozhodlo o zpracovateli změny č. 2 UP Raková u
Konice, kterým bude Ing. Malý.
Zastupitelstvo určuje zastupitele pana Petra Hajkra pro spolupráci s pořizovatelem při
pořizování změny č. 2 územního plánu Raková u Konice – Městským úřadem Konice, odborem
výstavby.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12/2020/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Projednání návrhu Infos
Předmětem návrhu je vybudování optické sítě v obci. Zastupitelé již dříve obdrželi materiály
související s vybudováním této sítě. Na zasedání byl přítomen zástupce firmy Infos, který celý
projekt uvedl. Zastupitelé následně pokládali další dotazy a podmínky realizace. Hlavní body:
• Vybudování optické sítě (vysoká rychlost a stabilita) v obcích na Prostějovsku a Vyškovsku.
• Síť bude následně k dispozici i ostatním poskytovatelům internetu.
• Projekt je plně financován z dotačního programu. Velká pravděpodobnost, že Infos na
projekt obdrží dotaci. Řeší se spíše míra přiznání dotace. Nebudou žádné náklady obce!
• Realizace celého projektu musí být dokončena do 3/2023.
• Projekční práce zahájeny – již hotovo 30 – 40%.
• Většina dotčených obcí již projekt schválila. U několika obcí zatím není dohoda
(Bohuslavice). Existují ale varianty projektu, kdy bude možná realizace projektu i bez těchto
obcí. Nejedná se tedy o blokaci projektu.
• Realizace a následné zapojování obcí bude probíhat postupně po segmentech. Realizace v
obci Raková u Konice pravděpodobně jaro 2021.
• Zastupitelstvo vyžaduje koordinaci projektu s aktuálně řešeným projektem na kanalizaci
obce – minimalizace následných problémů.
• Pracovní koordinační schůzka dotčených obcí na příštím zasedání Mikroregionu Konicko.
• Výkopové práce a pokládání optického kabelu by měli být dokončeny během 2 měsíců.
Dotčeno bude celé území obce.
• Snaha budovat v zelených pásech. Komunikace nejsou překopávány, ale kabel je veden pod
komunikací řízeným protlakem. Vjezdy se zpravidla překopávají.
• Přípojka až do domu (vnitřní prostory) v rámci realizace projektu je zdarma. Přípojka bude
pro každou nemovitost. Pokud vlastník nechce až do domu, tak přípojka končí na hranici
pozemku s kabelem o délce 30 metrů. Kdykoliv v budoucnu je pak možné zavést až do
domu, ale již na vlastní náklady vlastníka – cca 1500 Kč + cena výkopových prací.
• Stávající měsíční poplatek za internet: 330/měsíc s maximální rychlostí 100 Mbps. Možnost
dalších tarifů až do rychlosti 500 Mbps. Možnost internetové televize apod
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje vybudování optické sítě firmou INFOS Art, s.r.o. na území
obce Raková u Konice dle předloženého projektu. Zastupitelstvo obce požaduje koordinaci
souvisejících projektových prací s firmou ENVI Agentura Trunda s.r.o. jako dodavatelem
dokumentace k vydání územního rozhodnutí na projekt splaškové kanalizace a ČOV v obci.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12/2020/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9. - Projednání darovací smlouvy a přijetí daru od KUOK
Starosta informoval zastupitelstvo o vyvěšené informaci o záměru bezúplatného převodu
parcely od Olomouckého kraje. Jedná se o narovnání parcel v rámci výstavby druhé etapy
chodníků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné přijetí uvedených parcel od Olomouckého kraje:
p.č.1084/5 o výměře 181m2 a p.č. 1084/6 o výměře 122 m2 v katastru obce Raková u Konice.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12/2020/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Projednání zřízení účtu kanalizace
Starosta obce se informoval zastupitelstvo o jednání v Komerční bance ohledně možnosti
zřízení samostatného účtu pro odkládání financí určených na budoucí vybudování kanalizace.
Standardně se tyto potřeby obcí využívá „Profi spořící účet Bonus“ - výhodnější úroková sazba,
okamžitá dostupnost financí. Podmínka je pouze běžný účet v KB.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje a pověřuje starostu zajištěním zřízení účtu „Profi spořící účet
Bonus“ u Komerční banky.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12/2020/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Projednáni žádosti p. Sedláčka
Starosta obce informoval zastupitelstvo o žádosti p. Sedláčka týkající se:
• Protipovodňové opatření – odklon přívalové vody tekoucí z polí mimo jeho parcelu určenou
na výstavbu palírny.
• Prodloužení zpevněné komunikace
P. Sedláček se rozhodl podání žádosti odložit a v komplexní podobně ji předloží na některých z
příštích zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce odkládá projednání žádosti p. Sedláčka na další zasedání zastupitelstva
po dodání žádosti.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12/2020/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 12. - Projednání smlouvy věcného břemene
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí E.ON Distribuce týkající se vedení elektřiny k
novým nebo stávajícím přípojkám p. Sedláčka, Vogla a Švece. Předmětem žádosti je souhlas se
smlouvou na zřízení věcného břemene. Starosta seznámil zastupitelstvo s projednávanými
možnostmi a dohodnutém finálním řešení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce a pověřuje starostu obce jejím uzavřením.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12/2020/10 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 13. - Projednání přebytku hospodaření MŠ
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo HV (hospodářský výsledek) MŠ za rok 2019.
Starosta obce seznámil zastupitele obce s hospodařením místní Mateřské školy za rok 2019.
Zastupitelstvo poté projednalo a schválilo hospodaření mateřské školy za rok 2019 a převedení
zůstatku HV za rok 2019 ve výši 16 804,60 Kč do roku 2020 do fondu rezerv. V loňském roce byla
výše fondu rezerv 35 490,37 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje HV mateřské školy za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12/2020/11 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 14. - Projednání a přijetí dotace POV 2020
Starosta informoval zastupitelstvo o schválení žádosti o dotaci na zhotovení dokumentace k
vydání územního rozhodnutí na projekt splaškové kanalizace a ČOV ve výši 300 000 Kč. Dotace
bude ponížena na částku, za kterou bude akce realizována.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 300 000 Kč na
projektovou dokumentaci řešení splaškové kanalizace a výstavbu ČOV.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12/2020/12 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 15. - Projednání a přijetí dotace KUOK 2020
Starosta informoval zastupitelstvo o částečném vyhovění žádosti o dotaci na vybavení
zásahové jednotky obce – 46 300 Kč z původně žádaných 49 740 Kč. Dle bodu 11/2020/14 byl
nákup vybavení podmíněn přiznáním dotace. Zastupitelstvo schvaluje nákup vybavení dle bodu
11/2020/14.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Krajského úřadu Olomouckého kraje ve výši
46 300 Kč na nákup vybavení zásahové jednotky.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12/2020/13 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 16. - Seznámení s výsledkem auditu KÚ OK
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem auditu hospodaření obce KÚ OK. Nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 17. - Seznámení s výsledkem auditu Mikroregionu Konicko
Starosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem auditu hospodaření Mikroregionu Konicko.
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 18. - Seznámení s odkupem pozemků
Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí p. Vojáčka o odkup části pozemku na parc. č.
1115/1 od hranice s parcelou č. 51/1 až po hranici s parcelou č. 99. Důvodem žádosti je spor o
parkování na parcele 1115/1 v této lokalitě. Zastupitelstvo žádost prodiskutoval a navrhuje schválit
odkup pouze po stávající hranici (bránu) u parcely 51/1. Problém s parkováním pak navrhuje řešit
případným vyhrazením trvalého parkovacího místa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi seznámení p. Vojáčka s návrhem řešení odkupu
parcely č. 1115/1 pouze po stávající hranici s parcelou č. 51/1.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 12/2020/14 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 19. - Seznámení s vyjádřením Správy silnic OK
Starosta seznámil zastupitelstvo s vyjádřením Správy silnic OK ohledně žádosti o opravu
silnice č. 3/4482. Krakovec – Raková. Do r. 2022 není oprava této komunikace v plánu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 20. - Diskuze
Na zasedání nebyly žádné příspěvky do diskuze
Bod 21. - Závěr
Přílohy:
• Rozpočet mateřské školy na rok 2020
• Rozpočet obce Raková u Konice na rok 2020
Zápis byl vyhotoven dne: 19. 5. 2020

Zapisovatel:

Václav Konečný

Ověřovatelé: Marcela Hajkrová

Starosta:

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

Josef Srovnal

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

Petr Hajkr

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

