Zápis z 13. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 25. 6. 2020 v místnosti Komunitního centra v Raková u Konice
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 22:00 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 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. 13/2020/1 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 12/2020
4. Seznámení s Fin. 5 -2020
5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2019
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1
7. Projednání přijetí daru
8. Seznámení s dopadem opatření vlády na rozpočet obce
9. Obecní cesty
10. Diskuse
11. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
10. Seznámení se zápisem do kroniky 2019
11. Dotace MMR – hřiště
12. Dotace MMR – kříž
13. Převedení financí MŠ
14. Oslava sv. Anna
15. Projednání smlouvy s KUOK v rámci POV 2020
16. Knihovna 2021
17. Sbírka na vitráže
Zastupitelka Marcela Hajkrová navrhuje přidat do programu body:
18. Možnost změny názvu Komunitního centra
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 12/2020
4. Seznámení s Fin. 5 -2020
5. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2019
6. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1
7. Projednání přijetí daru
8. Seznámení s dopadem opatření vlády na rozpočet obce
9. Obecní cesty
10. Seznámení se zápisem do kroniky 2019
11. Dotace MMR – hřiště
12. Dotace MMR – kříž
13. Převedení financí MŠ
14. Oslava sv. Anna
15. Projednání smlouvy s KUOK v rámci POV 2020
16. Knihovna 2021
17. Sbírka na vitráže
18. Možnost změny názvu Komunitního centra
19. Diskuse
20. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/2020/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 12/2020
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s usneseními ze zápisu 12/2020 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 4. - Seznámení s Fin 5-2020
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plněním rozpočtu obce za období 05/2020:
Příjmy: 1 598 175,93 Kč, tj. 35,57% rozpočtu po změnách
Výdaje: 1 702 920,63 Kč, tj. 39,22% rozpočtu po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 5. - Projednání závěrečného účtu obce za rok 2019
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem a účetní závěrkou obce za rok
2019. Závěrečný účet byl řádně vyvěšen na úřední desce obce a nebylo k němu podáno připomínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad a
schválilo účetní závěrku obce za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/2020/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se změnami v jednotlivých položkách rozpočtového
opatření a zdůvodnil tyto změny.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 7. - Projednání přijetí daru
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nabídkou paní Tomíčkové na převod lesních
pozemků parc. č. 890/1 a 935 v katastru obce Raková u Konice, jež jsou v jejím vlastnictví. Starosta
záležitost již dříve projednal s paní Tomíčkovou a na akceptuje formu převodu darem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné přijetí uvedených parcel od Nicole Tomíčkové: p.č.
890/1 o výměře 642 m2 a p.č. 935 o výměře 380 m2 v katastru obce Raková u Konice.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/2020/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Seznámení s dopadem opatření vlády na rozpočet obce
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s dopadem statní úpravy ohledně krácení daňových
výnosů obcím. Nikdo v současné době nedokáže přesně vyčíslit výši výpadků příjmů. Sdružení
místních samospráv vyčíslilo předpokládaný výpad příjmů obce Raková u Konice ve výši 28%, tj.
cca 906 000Kč. Příjmy z daní plynou zatím beze změny, až od druhé poloviny roku se mají začít
příjmy snižovat.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 9. - Obecní cesty
Zastupitel Václav Konečný předložil zastupitelstvu mapu katastru obce s vyznačením
původních a stávajících cest. Vzhledem k nečinnosti ZS Bohuslavice, které slíbilo obnovu cest, ale
zatím se tak neděje navrhuje, aby zastupitelstvo převzalo iniciativu a členové zastupitelstva si tedy
mapku prostudovali a zvážili vhodnost obnovení vybraných cest. Na podzim pak může
zastupitelstvo projednat návrhy a začít s postupnou realizací obnovy cest. Určitě by to pomohlo ke
zkrášlení okolí a při postupné realizace nebudou náklady až tak vysoké, ale je možné to řešit
komplexně dotačním titulem.
Dále informoval zastupitelstvo o problematické původní cestě p.č. 105/4, která nenavazuje na
stávající obecnou cestu p.č. 169/4. Pro opravu tohoto stavu je nutné odkoupit navazující část
stávající parcely č. 169/1 a ideálně i 166/2, tak aby byly výše uvedené parcely opět spojeny.
Následná diskuze:
Starosta obce Petr Hajkr: Připomíná, že loni při projednávání obnovy cest mu byla obnova cest
zastupitelem Václavem Konečným zamítnuta. Obnova stávajících cest by se měla řešit
komplexně za spolupráce s ZS Bohuslavice, které na tom dle předchozích vyjádření má rovněž
zájem. Náklady budou hodně vysoké.
Zastupitel Václav Konečný: Tvrzení starosty není pravdivé – na schůzce s projektantem vyšlo
najevo, že vytvoření aleje/stromořadí nelze realizovat z důvodů malé šířky cesty. K obnově
stávajících cest pak zastupitelstvo chtělo po starostovi otevřít jednání s vlastníky okolních parcel
a vlastníky parcel, na kterých cesty nyní skutečně leží, což se zatím nestalo. Řešený bod ale není
o stávajících, ale původních rozoraných. Komplexní přístup je samozřejmě vhodný, ale nyní se
jedná jen o zvážení možností. Další kroky budou např. až na podzim.
Zastupitelé Josef Srovnal a Martin Matysek: Souhlasí s obnovou rozoraných cest a to i bez ohledu
na ZS Bohuslavice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vyjednání odkupu části parcel 169/1 166/2 se
stávajícími vlastníky.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/2020/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Seznámení se zápisem do kroniky 2019
Zastupitelka Marcela Hajkrová přečetla příspěvek do obecní kroniky za rok 2019.
Zastupitelstvo prodiskutovalo a doporučilo případně mírně upravit některé body.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 11. - Dotace MMR – hřiště
Starosta oznámil zastupitelstvu, že žádost o dotaci k MMR na opravu dětského hřiště byla
schválena. Spoluúčast je 30%.
Následná diskuze:
Zastupitel Václav Konečný: Hřiště po opravě je dostatečné a plně bezpečné, nyní není potřeba
kompletní rekonstrukce.
Starosta obce Petr Hajkr: Dle mě to také není priorita.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá přijetí dotace od MMR na opravu dětského hřiště.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/2020/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 12. - Dotace MMR – kříž
Starosta oznámil zastupitelstvu, že žádost o dotaci k MMR na opravu kříže byla schválena.
Vzhledem k tomu, že již na tuto akci byla přijata dotace z MZ, jednal starosta s MMR o uplatnění
dotace na opravu jiného kříže. Toto ale nebylo umožněno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá přijetí dotace od MMR na opravu kříže.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/2020/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 13. - Převedení financí MŠ
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s požadavkem ředitelky MŠ na převod 29 000 Kč z
rezervního fondu do fondu investic z důvodu plánovaných oprav a nákupu nového zařízení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje převod 29 000 Kč z rezervního fondu do fondu investic v MŠ.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/2020/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 14. - Oslava sv. Anna
Starosta obce navrhuje i vzhledem ke stávající situaci zachovat mši a uspořádat posezení s
hudbou (Holóbkova mozeka). Akci uspořádá SDH. Datum konání je 25.7.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje konání oslavy sv. Anny a schvaluje výdaje v obvyklé výši.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/2020/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 15. - Projednání smlouvy s KUOK v rámci POV 2020
Starosta informoval zastupitelstvo o přiznání dotace a návrhu smlouvy č.
2020/01833/OSR/DSM o poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na projektovou dokumentaci řešení
splaškové kanalizace a výstavbu ČOV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy č. 2020/01833/OSR/DSM s Olomouckým
krajem o poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč na projektovou dokumentaci řešení splaškové
kanalizace a výstavbu ČOV.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/2020/10 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 16. - Knihovna 2021
Starosta seznámil zastupitelstvo s možností získat finance z Regionu Haná s realizací v roce
2021. Na každou obec je možné zažádat o dva dotační tituly na organizace v rámci obce. V obci je
jediná organizace a to SDH, za které by žádala obec. Navrhuje podat žádost na opravu sociálního
zařízení na hřišti (obklady a výměna toalet), zatahovací rolety kolem přístřešku (cca 50 000 Kč),
zhotovení kovového zábradlí ke schodům na hřiště, zatrubnění vodoteče za přístřeškem. Spoluúčast
SDH je 20% (možnost náhrady z obecního rozpočtu).
Dále navrhuje podat druhou žádost na opravu prostor knihovny – nová podlaha a strop,
nákup nového nábytku (knihovny, apod.).
Nyní projektant provádí odhad nákladů na tyto akce.
Žádost o dotaci nezavazuje obec k jejímu přijetí – rozhodnutí o přijetí a realizaci akcí bude
záviset na dalším rozhodnutí zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádostí k Regionu Haná na opravu zázemí na hřišti a
opravu knihovny.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/2020/11 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 17. - Sbírka na vitráže
Starosta navrhuje zajistit uspořádání sbírky na vitráže v kostele v Bohuslavicích, jak bylo již
dříve dohodnuto, ale následně nemohlo být provedeno kvůli situaci s COVID-19. Připomíná, že jak
psal pan farář ve zpravodaji, tak budou vitráže sdílené vždy dvěma obcemi. Raková tedy bude mít
vitráž spolu s Rakůvkou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uspořádání veřejné sbírky dle přijatého usnesení 11/2020/13
bez zbytečného odkladu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 13/2020/12 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 18. - Možnost změny názvu Komunitního centra
Zastupitelka obce Marcela Hajkrová seznámila zastupitelstvo s jednáním v Náměšti na
Hané, kde se účastníci shodli nad možností a vhodností změnit název. Stávající „Komunitní
centrum“ není veřejností kladně přijímán a není z něj zřejmý jeho účel. Každá obec může mít
vlastní název. Žádá zastupitele o návrhy na nový název Komunitního centra v naší obci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 19. - Diskuze
• Zastupitel Václav Konečný: Obec by měla postupně obnovit nátěr na venkovních posezení v
pohostinství.
◦ Starosta obce Petr Hajkr: mohl by provést i provozovatel pohostinství v rámci běžné
údržby.
◦ Po diskuzi společné diskuzi zastupitelů starosta souhlasí, že záležitost projedná s
provozovatelem a pokusí se zajistit obnovu nátěru.
Bod 20. - Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 29. 6. 2020

Zapisovatel:

Václav Konečný

Ověřovatelé: Marcela Hajkrová

Starosta:

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

Martin Matysek

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

Petr Hajkr

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

