Zápis z 16. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 29. 9. 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. 16/2020/1 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 16/2020
4. Seznámení s Fin. 8 -2020
5. Projednání zařazení do správního území
6. Projednání příspěvku k obecní sbírce
7. Projednání dodatku č. 1 smlouvy o dílo
8. Seznámení s průběhem změny ÚP č. 2
9. Diskuse
10. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
11. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí
12. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3
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 16/2020
4. Seznámení s Fin. 8 -2020
5. Projednání zařazení do správního území
6. Projednání příspěvku k obecní sbírce
7. Projednání dodatku č. 1 smlouvy o dílo
8. Seznámení s průběhem změny ÚP č. 2
9. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí
10. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3
11. Diskuse
12. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 16/2020/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 15/2020
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s usneseními ze zápisu 15/2020 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 4. - Seznámení s Fin 8-2020
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plněním rozpočtu obce za období 08/2020:
Příjmy: 3 845 020,84 Kč, tj. 77,48% rozpočtu po změnách
Výdaje: 2 944 410,86 Kč, tj. 61,20% rozpočtu po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 5. - Projednání zařazení do správního území
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s zařazení do Regionu HANÁ v rámci nového
programového období EU 2021 – 2027. V rámci tohoto programového období pak budou zařazené
obce, spolky a podnikatelé v obci moci dále žádat o dotace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Raková u Konice schvaluje zařazení svého správního území do
působnosti MAS Regionu HANÁ pro realizaci strategie CLLD na programové období 2021 – 2027.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 16/2020/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání příspěvku k obecní sbírce
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem sbírky na zhotovení vitráží. Občané
přispěli celkovou částkou 24 023 Kč. Navrhuje stejnou částkou přispět i za obec, celkový příspěvek
za Rakovou by pak činil 48 046 Kč.
Následná diskuze:
Zastupitelka Marcela Hajkrová: Je z čeho peníze v rozpočtu převést?
Václav: Nekupoval se stůl na stolní tenis na dětské hřiště, takže nejméně tam by mělo být část sumy
k dispozici.
Starosta obce Petr Hajkr: Navrhuje převést v rámci rozpočtového opatření č. 4 z položky 2321
6121 (odvádění a čištění odpadních vod) – je plánováno 300 000 Kč, ale použije se jen 105 000 Kč.
Prostředků na této položce rozpočtu tedy bude dostatek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí příspěvku na opravu oken a vitráží kostela v
Bohuslavicích z rozpočtu obce ve výši 24 023 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 16/2020/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání dodatku č. 1 smlouvy o dílo
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se požadavek firmy ENVI Agentura Trunda o nutnosti
zapracování domovních přípojek do projektu územního řízení na výstavbu kanalizace. Znamenalo
by to navýšení ceny o cca 160 000 Kč. Údajně tento požadavek vzešel od obce, ale starosta si
ničeho takového není vědom. U okolních obcí starosta zjišťoval nutnost zapracování domovních
přípojek již do podkladů pro územní rozhodnutí. Nikde se takto neprovádělo a domovní přípojky
byly řešeny až v rámci stavebního povolení.
Následná diskuze:
Zastupitel Václav Konečný: Domovní přípojky jsme řešili pouze na pracovní poradě se zástupci
firmy. Kdy jsme se dotazovali na možné způsoby financování domovních přípojek vzdálenějších od
navrhovaného vedení kanalizace z dotací. Rozhodně jsme nepožadovali zapracování do projektu.
Zastupitelstvo se následně dohodlo, že projektování přípojek bude až v rámci projektu na stavební
povolení/pro provedení stavby z důvodu možných úprav majitelů na soukromých pozemcích a
jiných změnách v dotčených parcelách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá dodatek č. 1 smlouvy o dílo s ENVI Agentura Trunda s.r.o. na
dodání dokumentace k vydání územního rozhodnutí na projekt splaškové kanalizace a ČOV v obci.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 16/2020/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Seznámení s průběhem změny ÚP č. 2
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem schvalování změny územního plánu č. 2. nyní je vyhlášeno veřejné projednání 20.10.2020. Pokud nebudou připomínky, tak po 15 dnech
vstoupí v platnost.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 9. - Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 3
Starosta obce seznámil zastupitelstvo rozpočtovým opatřením č. 3.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 10. - Projednání smlouvy o smlouvě budoucí
Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem smlouvy o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce v
rámci domovní přípojky p. XXXXX ohledně přípojky elektřiny k jeho domu č. p. XXX. Přípojka
bude realizována spolu s nově budovanou přípojkou elektřiny k plánované pěstitelské pálenici.
Starosta požaduje následné uvedení dotčených obecních pozemků do původního stavu a zajištění
tohoto stavu po dobu 60 měsíců.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce v rámci
domovní přípojky p. XXXXX na vybudování přípojky elektřiny k jeho domu č. p. XXX. Smlouva je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 16/2020/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Diskuze
• Zastupitel Josef Srovnal: V sobotu večer bylo po celé obci cítit pálení plastů. Chtělo by
upozornit v hlášení občany, že je toto zakázané.
◦ Starosta obce Petr Hajkr: Dám do hlášení apel na vzájemnou ohleduplnost.
◦ Zastupitelka Marcela Hajkrová: Sehnat informační letáky ohledně škodlivosti.
• Zastupitel Martin Matysek: Jaký je k řešení anonymní výhrada k „vrakovišti“ na parkovišti
u MŠ?
◦ Starosta obce Petr Hajkr: PČR provedla místní obhlídku a nyní to dále řeší – byl zjištěn
únik provozních kapalin z vozidel a chybějící pojištění. P. XXXXX byl také obcí zaslán
vytýkací dopis, protože výrazně překročil i dohodnutou dobu uskladnění stavebního
materiálu na obecním pozemku
Bod 12. - Závěr

Přílohy:
• smlouva o smlouvě budoucí

Zápis byl vyhotoven dne: 4. 10. 2020

Zapisovatel:

Václav Konečný

Ověřovatelé: Marcela Hajkrová

Starosta:

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

Josef Srovnal

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

Petr Hajkr

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

