Zápis z 14. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 29. 7. 2020 v místnosti Komunitního centra v Raková u Konice
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 20:00 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. 14/2020/1 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 14/2020
4. Seznámení s Fin. 6 -2020
5. Projednání ukončení příspěvku rodičům MŠ
6. Projednání příspěvků rodičů pro MŠ
7. Projednání nákupu travní sekačky
8. Projednání žádosti o dotaci
9. Seznámení s průběhem projektu kanalizace
10. Seznámení s projektem změny ÚP č. 2
11. Diskuse
12. Závěr
Zastupitelka Marcela Hajkrová navrhuje přidat do programu body:
13. Projednání 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 14/2020
4. Seznámení s Fin. 6 -2020
5. Projednání ukončení příspěvku rodičům MŠ
6. Projednání příspěvků rodičů pro MŠ
7. Projednání nákupu travní sekačky
8. Projednání žádosti o dotaci
9. Seznámení s průběhem projektu kanalizace
10. Seznámení s projektem změny ÚP č. 2
11. Projednání změny názvu Komunitního centra
12. Diskuse
13. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 14/2020/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 13/2020
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s usneseními ze zápisu 13/2020 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 4. - Seznámení s Fin 6-2020
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plněním rozpočtu obce za období 06/2020:
Příjmy: 2 544 814,28 Kč, tj. 56,14% rozpočtu po změnách
Výdaje: 1 982 294,65 Kč, tj. 45,24 % rozpočtu po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Bod 5. - Projednání ukončení příspěvků rodičům MŠ
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s novým způsobem výpočtu částky poskytované
státem na provoz MŠ – nově nebude dle počtu žáků, ale dle odučených hodin. Navrhuje tedy zrušit
příspěvek obce na umístění žáka v MŠ. Zrušení by bylo platné až pro nově přijaté žáky od školního
roku 2021/2022.
Dále navrhuje, aby částka dle počtu dětí zůstávala stále mateřské škole, podle počtu žáků. Půjde do
fondu oprav. Za každé dítě 3000 na začátku docházky a 3000 na konci docházky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení poskytování dotace na docházku nezletilého dítěte do
mateřské školy v Rakové u Konice. Smlouvy uzavřené ve školním roce 2020/2021 a dřívější
zůstávají v platnosti beze změny.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 14/2020/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytování příspěvku mateřské škole do fondu oprav z
rozpočtu obce. Za každé dítě 3000 Kč na začátku docházky a 3000 Kč na konci docházky. Týká se
pouze dětí, na které dosud nebyla dotace obcí poskytnuta.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 14/2020/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání příspěvků rodičů pro MŠ
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s stále se zvyšujícími náklady na obnovu základních
potřeb dětí v MŠ (hračkovné, pastelkové). Stávající příspěvek na dítě je 50 Kč/měsíc, což je
nedostačující. Navrhuje zvýšit tento příspěvek na 100 Kč/měsíc.
Následná diskuze:
Zastupitelé Václav Konečný a Marcela Hajkrová: Potřebují názor ředitelky na tuto novou výši, zda
je tato částka obvyklá a zda si ji mohou všichni rodiče dovolit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zajištění stanoviska ředitelky MŠ k navýšení
příspěvku placeného rodiči dítěte na 100 Kč/měsíc.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 14/2020/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání nákupu travní sekačky
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nezbytností nákupu zahradního traktorku na sekání
trávy. Stávající je již velice poruchový a opravy drahé. Navrhuje nákup stejného typu jako je
stávající sekačka z důvodu dobré zkušenosti (vydržel 13 let) a možnosti využití součástí při údržbě
traktorku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup zahradního traktorku v částce dle schváleného
rozpočtu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 14/2020/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Projednání žádosti o dotaci
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s navrhovaným předmětem žádostí o dotace na SZIF v
rámci Regionu Haná dle usnesení č. 13/2020/11.
• Název projektu: Oprava knihovny, obnova zábradlí a pořízení odnímatelných rolet
Předmět žádosti: rekonstrukce knihovna (stavební úpravy, regály); Zábradlí na hřiště.
• Název projektu: SDH Raková – vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
Předmět žádosti o dotaci SHD: velkoprostorový stan, 20ks pivní sety, 10 x vycházkové
uniformy pánský komplet, 10 x stejnokroj pro děti, 2 x lednička, 1 x mraznička, 1 x mobilní
sklad, 1x Spulboy
Musí být podáno do konce týdne.
Následná diskuze:
Zastupitel Martin Matysek: Navrhuje údržbu požární nádrže nebo nákup mobilního skladu s
umístěním na obecním pozemku č.p. st. 64 vedle stávající zbrojnice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložené žádosti o dotaci a spolufinancování akcí
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 14/2020/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9. - Seznámení s průběhem projektu kanalizace
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem projektu řešení kanalizace se zástupcem
dodavatelské firmy. Starosta obce si přeje co nejméně zásahů do krajské komunikace. Starosta obce
informoval o jednání s Cetinem, kdy je řada lokalit blokována ochranným pásmem u stávající
sloupů s telefonickými kabely. Řešení by viděl v odstranění těchto sloupů s pokládkou kabelů ve
výkopu pro budování internetu firmou Infosys.
Současně byl odhalen stav, kdy část stávajícího dvora u obecního úřadu leží na pozemku p. Vojáčka.
Tento bude potřeba upravit a zřejmě se i podílet na vyměřování směny pozemků.
Následná diskuze:
Zastupitel Václav Konečný: Problémy vidí hlavně ve velkém využití soukromých pozemků na
vedení kanalizace především ve spodní části obce. Obává se zdlouhavého a komplikovaného
jednání s vlastníky. V horním konci obce pak není kanalizace vedena až k domům č. p. 55 a 57.
Starosta obce Petr Hajkr: Zmíněné objekty č.p. 55 a 57: č.p. 57, 58, 55. je v tzv. asanačním pásmu,
č.p. 58 bylo vydáno demoliční rozhodnutí, č.p. 61 je hospodářská budova, .p. 57 a 58 má stejného
majitele a bude připojeno u domu č.p. 80, č.p. 55 a 56 má stejného majitele a bude připojeno k
hlavnímu řádu před domem.
Navrhuje schůzku s projektantkou v polovině srpna.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 10. - Seznámení s projektem změny ÚP č. 2
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem procesu změny ÚP č. 2. Projektová
dokumentace byla předána na úřad Olomouckého kraje. Poté bude zpracováno na úřadě v konici a
předloženo k veřejnému projednání na zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 11. - Projednání změny názvu Komunitního centra
Zastupitelka obce Marcela Hajkrová seznámila zastupitelstvo s návrhem změny názvu
Komunitního centra na Kulturní centrum Raková.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje změnu názvu Komunitního centra na Kulturní centrum
Raková.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 14/2020/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 12. - Diskuze
Na zasedání nebyly žádné příspěvky do diskuze
Bod 13. - Závěr
Přílohy:
• Žádost o dotace na SZIF v rámci Regionu Haná

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 8. 2020

Zapisovatel:

Václav Konečný

Ověřovatelé: Marcela Hajkrová

Starosta:

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

Josef Srovnal

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

Petr Hajkr

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

