Zápis z 17. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 18. 11. 2020 v místnosti Komunitního centra v Raková u Konice
Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hod a skončeno v 22:30 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. 17/2020/1 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. Seznámení se zápisem 16/2020
4. Seznámení s Fin. 10 – 2020
5. Projednání Mikulášské besídky a vánočního stromu
6. Projednání žádostí o dotace na rok 2021
7. Projednání záměru - hasičské auto
8. Seznámení s průběhem projektu kanalizace
9. Projednání opravy přítoku dolní požární nádrže
10. Projednání příspěvku na ohňostroj
11. Projednání opakovaného porušování vyhlášek
12. Diskuse
13. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
14. Seznámení s přijetím dotace
15. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4
16. Nákup deratizačních myších stanic
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva obce tohoto znění:
1. Projednání ověřovatelů a zapisovatele zasedání
2. Projednání programu zasedání
3. Seznámení se zápisem 16/2020
4. Seznámení s Fin. 10 – 2020
5. Projednání Mikulášské besídky a vánočního stromu
6. Projednání žádostí o dotace na rok 2021
7. Projednání záměru - hasičské auto
8. Seznámení s průběhem projektu kanalizace
9. Projednání opravy přítoku dolní požární nádrže
10. Projednání příspěvku na ohňostroj
11. Projednání opakovaného porušování vyhlášek
12. Seznámení s přijetím dotace
13. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4
14. Nákup deratizačních myších stanic
15. Diskuse
16. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 17/2020/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 16/2020
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s usneseními ze zápisu 16/2020 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 4. - Seznámení s Fin 10-2020
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plněním rozpočtu obce za období 10/2020:
Příjmy: 4 866 401,03 Kč, tj. 93,55% rozpočtu po změnách
Výdaje: 3 913 492,88 Kč, tj. 77,49% rozpočtu po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 5. - Projednání Mikulášské besídky a vánočního stromu
Starosta obce seznámil zastupitelstvo, že loni vysazený vánoční strom uschnul.
Pravděpodobně vinou venčení psů. Navrhuje, že pokud vůbec uspořádat, tak bez jarmarku. Světla
pak umístit na habr u hřiště.
Následná diskuze:
Zastupitel Martin Matysek: Vzhledem k současné situaci a nejistotě, kdy opatření dopadá tvrdě na
všechny navrhuje nic nepořádat.
Zastupitel Václav Konečný: MŠ ani nepřipravuje vystoupení. Při navození vánoční atmosféry by
bylo vhodné alespoň pustit odpovídající hudbu z rozhlasu a mikulášskou nadílku uspořádat na
návsi, ale pouze za účasti dětí a ne hromadně. Vyhneme se tak návštěvám v domácnosti a současně
budou mít prarodiče možnost být alespoň zpovzdálí přítomni.
Zastupitelstvo se shodlo na komorním uspořádání mikulášské nadílky a rozsvěcení vánočního
stromu – hudba z rozhlasu, bez shromáždění osob, mikulášská nadílka na návsi pouze pro děti a
jejich rodiče. Celkový rozsah bude oznámen až dle možností umožněných platným vládním
nařízením.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Raková u Konice schvaluje výdaje v obvyklé výši na mikulášskou
nadílku pro děti obce.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 17/2020/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání žádostí o dotace na rok 2021
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s jeho návrhem žádostí o dotace na rok 2021:
• Kanalizace – projekt (navazující na územní řízení)
• Fitness hřiště – na nevyužité parcele vedle MŠ, nyní je dotace 80%
• Dokončení celkové rekonstrukce MŠ – minimálně aktualizace projektu. Projednáváno i loni
– velký sál v přízemí, noclehárna v podkroví a schodiště na půdu.
• Oprava spodní autobusová zastávky – dotace 80%
Do příštího zasedání žádá zastupitele a promyšlení, co by bylo vhodné realizovat. Detailní podklady
k jednotlivým akcím zašle na vyžádání.
Následná diskuze:
Zastupitel Václav Konečný: Kanalizace určitě ano, Fitness – nevidí cílovou skupinu v obci,
Dokončení celkové rekonstrukce MŠ – zohlednit požadavky ředitelky a učitelky MŠ, Zastávka –
dává největší smysl na příští rok; je realizovatelné spolu s kanalizací a zkrášlí obec.
Zastupitelka Marcela Hajkrová: Pro fitness hřiště také nevidí velké využití.
Zastupitel Martin Matysek: Podporuje fitness a tělocvičnu v MŠ. Spolu se zastávkou by bylo dobré
vyřešit i zastávku pro směr od Krakovce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce do příštího zasedání zváží návrhy na podání žádostí o dotace na rok
2021.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 17/2020/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání záměru - hasičské auto
Zastupitel Martin Matysek jako velitel zásahové jednotky přednesl návrh na nákup vozidla
kategorie L1Z pro zásahovou jednotku obce. Zdůvodnění:
• Jednotka by pak byla využitelná i při zásazích mimo katastr obce.
• Možnost hromadné dopravy na okrskové soutěže
• zvýšení prestiže – především v očích dětí a mládeže to může zvýšit zajímavost hasičského
sportu.
Následná diskuze:
Starosta obce Petr Hajkr: Náklady na nové vozidlo Ford včetně základního vybavení by bylo cca
868 000. Celkové předložené náklady na kompletní vybavení jsou cca 2 000 000 Kč. 450 000
dotace – musí být pro přepravu osob a vozidlo má určitou hodnotu (cca 1 000 000 Kč bez
vybavení). Po přiznání dotace je možné požádat o dotaci k OK, kde je nyní přibližně 100k.
Seznámil zastupitelstvo s obdobnou zkušeností z nákupu vozidla v obci Hvozd. Žádost o dotaci by
byla podána v příštím roce s realizací v roce 2022.
Zastupitel Martin Matysek: Seznámil s možnostmi technických variant vozidel – pohon 4x4, různé
motorizace a značky. Ford zvýhodňuje hasičské jednotky. Omezením je také výška auta, aby projelo
do hasičárny.
Zastupitel Václav Konečný: Není možnost nákupu ojetého vozidla? Případně od profesionálů?
Zastupitel Martin Matysek: Od profesionálních hasičů jsou již vozidla zamluvena vyššími
jednotkami a příliš stará vozidla nemá význam kupovat
Zastupitel Václav Konečný: Souhlasí s nákupem vozidla, ale nevidí nyní jako vhodné nákup vozidla
ve výši 2000 000 Kč. Akceptovatelná je spoluúčast obce přibližně ve výši 300 000 Kč a další
vybavení řešit postupně za maximálního využití dotací. Jednotka ani hasičský sport v obci není
zatím pevně zakotven a tomu by měla odpovídat i investice.
Starosta obce Petr Hajkr: Navrhuje spíše specializaci jednotky na určité zásahy namísto
vybavenosti na vše – je to lépe realizovatelné vzhledem k malé šíři členské základny SDH v
Rakové. Ostatní jednotky pak budou lépe vědět na jaké zásahy se na nás obracet. Navrhuje v první
řadě nákup vozidla a poté postupně vybavení. Zastupitelé by mohli do příštího zasedání kontaktovat
okolní jednotky a zjistit značky jejich vozidel a spokojenost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce do příštího zasedání zajistí podklady pro výběr konkrétního vozidla
kategorie L1Z pro zásahovou jednotku obce.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 17/2020/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Seznámení s průběhem projektu kanalizace
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem projektu kanalizace. Konaly se dvě
schůzky za účasti projektanta, zastupitelstva a majitelů dotčených pozemků. Byly provedeny změny
v projektové dokumentace dle požadavků většiny majitelů. Panu L. Vojáčkovi byl navržen odkup
(odmítnuto) nebo směna (nejprve přijato a poté odmítnuto); před konáním zastupitelstva oznámil p.
Vojáček návrh na zřízení věcného břemene na parc. č. 280/2 a 280/6, za které požaduje nejméně 254
000 Kč a na parc. č. 953/3 za částku přes 22 000 Kč. Jednání bude dále pokračovat.
Zůstává tedy možnost vedení kanalizace podél komunikace (komplikovanější napojení řady
domů z důvodu přečerpávání do hlavního řádu kanalizace) nebo přečerpávací stanice na parc. č.
1096/1 (vyšší náklady cca o 1 – 1500 000kč i cena stočného cca o1 – 2kč/ m3 pro občany).
Projektantka zpracovává podklady pro tyto varianty. V příštím týdnu budou varianty
projednány a do konce listopadu musí být odsouhlasena cílová varianta, aby se vše stihlo podat na
stavební úřad do konce roku 2020.
Následná diskuze:
Zastupitel Václav Konečný: Žádá prověřit i proveditelnost vedení kanalizace kolem zmiňovaných
parcel kompletně po druhé straně potoka.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 9. - Projednání opravy přítoku dolní požární nádrže
Starosta seznámil s možnostmi opravy přítoku dolní požární nádrže. Požární nádrž je ve
vlastnictví obce a včetně přítoku byla vybudována již v minulosti v cca roce 1960. Stávající přítok
je v demoličním stavu a ohrožuje břeh potoka a vlastní parcelu č. 281. Dle jeho názoru je tedy
oprava obhajitelná jako nezbytná. Navrhuje přes zimu nebo k jaru provést opravu přítoku.
Následná diskuze:
Pan Jan Hajkr: Bude se opravovat i koryto toku. Navrhuje nové a vyšší vybetonování stávající
hráze, aby ji voda nepodemílala.
Starosta obce Petr Hajkr:
Oprava vlastního toku bude nezávisle na opravě přítoku pomocí lomového kamene.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje opravu stávajícího přítoku dolní požární nádrže v nezbytné
míře pro zajištění jeho funkci.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 17/2020/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Projednání příspěvku na ohňostroj
Starosta obce navrhuje na tradiční ohňostroj příspěvek v obvyklé výši 3 000 Kč, s čímž
zastupitelé souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výdaje 3 000 Kč na obecní ohňostroj.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 17/2020/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Projednání opakovaného porušování vyhlášek
Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem porušování obecní vyhlášky p. Čejkou. Povolena
byla skládka materiálu na obecním pozemku do 31.5.2020 (jednalo se o prodloužení původního
povolení). Materiál nebyl ani k 31.8. odstraněn a proto obec p. Čejkovi oznámila budoucí účtování
příslušného poplatku dle obecní vyhlášky. K datu konání zastupitelstva byly p. Čejkovi zaslány dvě
faktury – za období 9/2020 a 10/2020. Až nyní p. Čejka zareagoval a kontaktoval obec. Starosta
obce seznámil zastupitelstvo s obsahem dopisu p. Čejky.
Zastupitelstvo záležitost projednalo a dohodlo se na osobní schůzce přímo s p. Čejkou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce pozvání p. Čejky k projednání porušení obecní
vyhlášky č. 1/2020
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 17/2020/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 12. - Seznámení s přijetím dotace
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s přijetím dotace na snížení kůrovcové kalamity 257
000 Kč. Velké díky patří p. Tomáši Mikulkovi za spolupráci na žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 13. - Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4
Starosta obce seznámil zastupitelstvo rozpočtovým opatřením č. 4.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 14. - Nákup deratizačních myších stanic
Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkou na nákup deratizačních stanic na hubení myší a
ostatních hlodavců, což se v minulosti pravidelně dělávalo na celém území obce. Tyto stanice mají
odpuzovat psi a kočky, pouze se musí zabránit, aby se k nim dostali dravci. Navrhuje nákup 100 ks
těchto stanic. Občané by si je poté vyzvedli osobně na obecním úřadě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup 100 ks deratizačních myších stanic v celkové hodnotě
20 450 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 17/2020/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 15. - Diskuze
• Starosta obce Petr Hajkr:
◦ Novoročenky budou tradičně s nějakou pěknou fotkou.
◦ Územní plán zatím není schválen z důvodu nemoci odpovědné osoby na stavebním
úřadě Konice. Nyní by se již mělo v procesu dále pokračovat.
◦ Vykupování parcel v lokalitě Za humny. Navrhuje začít ze strany od Krakovce, kde je již
zájemce. Na sklonku roku bude oslovovat vlastníky.
◦ Stav cesty po zemědělské činnosti – silnice sice byla opláchnuta, ale bláto skončilo v
kanálových vpustích. Navrhuje umístit zákaz vjezdu nad 3,5 t na silnici do lokality Ke
skále a vjezd pouze na povolení. U rizikovějších akcí by byl vjezd podmíněn složením
kauce. Do příštího zasedání připraví podklady ke schválení
Bod 16. - Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 11. 2020

Zapisovatel:

Václav Konečný

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

Ověřovatelé: Martin Matysek

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

Starosta:

Josef Srovnal

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

Petr Hajkr

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

