Zápis z 15. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 24. 8. 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 pana Martina Matyska a pana Josefa Srovnala a
zapisovatelem pana Václava Konečného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Raková u Konice určuje ověřovateli zápisu pana Martina Matyska a
pana Josefa Srovnala a zapisovatelem Václava Konečného.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 15/2020/1 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. 7 -2020
5. Projednání příspěvků rodičů pro MŠ
6. Projednání obsahu změny ÚP, zpracovateli a pověřené osoby
7. Projednání návrhu směny pozemků a směnné smlouvy dle vyhlášeného záměru
8. Diskuse
9. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
10. Projednání dodatku č. 1 smlouvy o dílo
11. Projednání žádosti p. Sedláčka
12. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2
13. Seznámení s výsledkem auditu KÚ OK
14. Žádost SDH
15. Projednání nákupu roušek
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. 7 -2020
5. Projednání příspěvků rodičů pro MŠ
6. Projednání obsahu změny ÚP, zpracovateli a pověřené osoby
7. Projednání návrhu směny pozemků a směnné smlouvy dle vyhlášeného záměru
8. Projednání dodatku č. 1 smlouvy o dílo,
9. Projednání žádosti p. Sedláčka,
10. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2
11. Seznámení s výsledkem auditu KÚ OK
12. Žádost SDH
13. Projednání nákupu roušek
14. Diskuse
15. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 15/2020/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 14/2020
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s usneseními ze zápisu 14/2020 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 4. - Seznámení s Fin 7-2020
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plněním rozpočtu obce za období 06/2020:
Příjmy: 3 251 228,46 Kč, tj. 66,63% rozpočtu po změnách
Výdaje: 2 450 685,91 Kč, tj. 51,83% rozpočtu po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Bod 5. - Projednání příspěvků rodičů pro MŠ
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem z jednáním s ředitelkou MŠ ohledně
navýšení příspěvku rodičů na obnovu hraček na 100 Kč / dítě za měsíc. Ředitelka sama toto zvýšení
sama zvažovala. Nabízí i možnost rozdělit částku do více splátek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení příspěvku rodičů na obnovu hraček v MŠ na 100 Kč
za dítě měsíc.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 15/2020/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání obsahu změny ÚP, zpracovateli a pověřené osoby
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem schvalování změny územního plánu č. 2.
Nyní je potřeba schválit obsah, zpracovatele a pověřenou osobu.
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, odborem výstavby.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 15/2020/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání návrhu směny pozemků a směnné smlouvy dle vyhlášeného záměru
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se skutečným stavem hranic pozemků dle
geodetického vyměření. Část plochy využívané nyní obcí nebo plánované pro výstavbu kanalizace
je v současnosti na pozemcích ve vlastnictví Jitky Martincové a Radka Vojáčka. Tito vlastníci nyní
žádají o odkup části obecního pozemku od jejich stávající brány po vchod do domu. Plocha parcel
je téměř stejná, proto starosta předjednal možnost vzájemné směny těchto pozemků. Cena bude
standardních 32 Kč/m2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví obce:
▪ parc.č. 1241, o výměře 9m² oddělené z pozemku parc. č. 44,
▪ parc.č. 1115/26, o výměře 67m² oddělené z pozemku parc. č. 1115/1
▪ parc.č. 1115/27, o výměře 3m² oddělené z pozemku parc. č. 1115/1
za pozemky ve vlastnictví Jitky Martincové a Radka Vojáčka:
▪ parc.č. 30/3, o výměře 6m² oddělené z pozemku parc. č. 30/1,
▪ parc.č. 30/4, o výměře 23m² oddělené z pozemku parc. č. 30/1,
▪ parc.č. 38/7, o výměře 14m² oddělené z pozemku parc. č. 38/1,
▪ parc.č. 38/8, o výměře 15m² oddělené z pozemku parc. č. 38/2,
▪ parc.č. 38/9, o výměře 19m² oddělené z pozemku parc. č. 38/3
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 15/2020/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Projednání dodatku č. 1 smlouvy o dílo
Starosta obce seznámil se zjištěním projektanta protipovodňového opatření v horní části
obce. Plánovaná stavba koliduje se stávajícím vedením vodovodu. Starosta jednal se zástupcem
Moravské vodárenské – nemají námitky k posunu vodovodu mimo plánovanou stavbu
protipovodňového opatření a jsou ochotni vydat k tomuto souhlasné vyjádření. Tuto úpravu je ale
nutné zohlednit v projektu a znamená to navýšení ceny z 142 000 Kč na 159 000 Kč. V souladu s
tímto je připraven dodatek smlouvy č. 1 smlouvy o dílo. Je ale také možnost realizovat pouze část
protipovodňového opatření, které se nedotkne vodovodu – snížila by se ale zadržovací kapacita.
Následná diskuze:
Zastupitel Martin Matysek: Jak je možné, že projekční kancelář nevěděla dříve. Potřebují přeci
stanoviska dotčených orgánů s dostatečným předstihem
Starosta obce Petr Hajkr: Je možné, že došlo k pochybení obce a nebyli na toto upozorněni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo navýšení ceny smlouvy o dílo na 159 000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 15/2020/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9. - Projednání žádosti p. Sedláčka
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí p. Sedláčka ohledně stavby pěstitelské
pálenice a přestavil situační výkres stavby a dotčeného okolí. Jedná se o:
1. Řešení komunikace před budoucí pálenicí včetně pokácení stávajícího stromu (ořech) a
řešení vody z polí
2. Připojení přepadu z retence a příčný žlab v komunikaci
3. Napojení parkoviště a objektu pálenice na stávající obecní komunikaci
4. Žádost o stavební a výkopové zásahy do obecních pozemků
5. Prohlášení vlastníka sousedních nemovitostí se souhlasem ke stavbě
K bodům 4. a 5. již starosta vydal kladné stanovisko. K bodu 1. a řešení vody z polí starosta
navrhuje zhotovení valu, který by navazoval na plánovanou podezdívku plotu kolem palírny a voda
by se rozlila do polí.
Následná diskuze:
Zastupitel Václav Konečný: Nesouhlasí se spoluúčastí obce na zpevnění povrchu mezi stávající
komunikací a plánovaným parkovištěm soukromého subjektu. Mělo by smysl pokud by obec
plánovala významnou výstavbu v lokalitě. Je to podobná situace jako „V dolech“. Není to ani
obvyklé v okolních obcích.
Starosta obce Petr Hajkr: Rovněž nesouhlasí. Je to stejné jako řada stávajících vjezdů a vedlo by k
hromadným žádostem podobného charakteru.
Ostatní zastupitelé: Také nesouhlasí se spoluúčastí obce
S ostatními body žádosti zastupitelstvo souhlasí bez výhrad.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce na základě žádosti p. Sedláčka souhlasí s:
1. pokácením stávajícího ořechu na pozemku žadatele
2. zhotovením valu proti vodě z polí na obecních pozemcích na náklady obce
3. zpevněním obecních parcel mezi stávající komunikací a plánovaným parkovištěm a
objektem pálenice a to výhradně na náklady žadatele bez spoluúčasti obce
4. připojením regulovaného odtoku a přepadu z retence do stávající dešťové kanalizace
5. zhotovením a připojením příčného žlabu sloužícího k zachycení vod z plánovaného
parkoviště do stávající dešťové kanalizace
6. napojením parkoviště a objektu pálenice na stávající obecní komunikaci
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 15/2020/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 2
Starosta obce seznámil zastupitelstvo rozpočtovým opatřením č. 2.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 11. - 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 12. - Žádost SDH
Zastupitel obce Martin Matysek oznámil zastupitelstvo zrušení akce svěcení hasičského
praporu z důvodu stávající situace s Covid-19. V souvislosti se znovuobnovením činnosti dětí a
veteránů SDH se zrevidoval stav vybavení SDH. Výsledkem je zjištění o nutnosti nakoupit řadu
vybavení.
Následná diskuze:
Starosta obce Petr Hajkr: Děkuje za obnovení hasičského sportu. Navrhuje, že pro příští rok bude
lepší podat žádost předem a řešit ideálně přes dotace, které jsou na toto celkem běžně poskytovány.
Stávající žádost navrhuje přesunout na příští zastupitelstvo, kdy budou lépe známy předpokládané
náklady.
Zastupitelka Marcela Hajkrová: Savice nakoupíme nyní z financí SDH a pokud bude možné, tak se
část bude financovat z rozpočtu obce.
Starosta obce Petr Hajkr: Zjistim, zda je možné poskytnout SDH další dar a za jakých podmínek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přesun projednání žádosti na příští zasedání zastupitelstva
obce.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 15/2020/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 13. - Projednání nákupu roušek
Starosta obce navrhuje nákup jednorázových roušek z položky „krizová opatření“ rozpočtu.
Následná diskuze:
Zastupitel Martin Matysek: Je to nyní předražené
Zastupitel Václav Konečný: U jednorázové roušky není předražení tak výrazné
Zastupitelka Marcela Hajkrová: Vhodnější by bylo koupit respirátor
Zastupitel Martin Matysek: Není tak funkční
Starosta obce Petr Hajrk: Vím o možnosti koupě celoobličejového respirátoru za částku cca 1100
Kč
Zastupitel Martin Matysek: Respirátor by byl vhodný pro zásahovou jednotku
Zastupitel Václav Konečný: Navrhuje nyní nakoupit jednorázové věci a příště respirátor
Starosta: Také jsme pro nákup jednorázových, aby byli případně zabezpečení všichni obyvatelé a na
příští zastupitelstvo podklady pro respirátor
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup jednorázových roušek v počtu do 800 ks a rukavic do
počtu 200 ks.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 15/2020/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 14. - Diskuze
• Zastupitel Josef Srovnal: Volné pobíhání velkých psů z č.p. 33 po polích za obcí
◦ Zastupitel Václav Konečný: Také jsem je několikrát viděl. Rozhodně to není bezpečné,
psi nejsou pod kontrolou majitele
◦ Starosta obce Petr Hajkr: Je potřeba vznést oficiální stížnost
• Zastupitel Josef Srovnal: Anonymní výhrada k „vrakoviště“ na parkovišti u MŠ
◦ Zastupitel Martin Matysek: Některá vozidla nemají SPZ a platnou TP
◦ Starosta obce Petr Hajkr: Stížností je více. Bude nutno řešit přes PČR.
Bod 15. - Závěr
Přílohy:
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Zápis byl vyhotoven dne: 27. 8. 2020

Zapisovatel:

Václav Konečný

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

Ověřovatelé: Martin Matysek

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

Starosta:

Josef Srovnal

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

Petr Hajkr

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

