Zápis z 18. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 16. 12. 2020 v místnosti Komunitního centra v Raková u Konice
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno v 22:30 hod. Zastupitelstvo bylo schopno se
usnášet po celou dobu zasedání.
Přítomní členové zastupitelstva obce:
Na zasedání je přítomno 4 členové zastupitelstva obce: Petr Hajkr, Martin Matysek, Josef Srovnal,
Václav Konečný
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 4
Usnesení č. 18/2020/1 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 17/2020
4. Seznámení s Fin. 11 – 2020
5. Projednání zrušení novoročního ohňostroje
6. Projednání žádostí o dotace na rok 2021
7. Projednání mimořádné půjčky SDH
8. Projednání věcného břemene v rámci projektu kanalizace
9. Projednání provedení inventarizace
10. Projednání rozpočtového provizoria
11. Projednání výběru dodavatelů na projekt 20/006/19210/671/039/002327
12. Projednání prominutí poplatku za zábor obecního pozemku
13. Projednání úpravy provozu místní komunikace
14. Diskuse
15. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
16. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5
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 17/2020
4. Seznámení s Fin. 11 – 2020
5. Projednání zrušení novoročního ohňostroje
6. Projednání žádostí o dotace na rok 2021
7. Projednání mimořádné půjčky SDH
8. Projednání věcného břemene v rámci projektu kanalizace
9. Projednání provedení inventarizace
10. Projednání rozpočtového provizoria
11. Projednání výběru dodavatelů na projekt 20/006/19210/671/039/002327
12. Projednání prominutí poplatku za zábor obecního pozemku
13. Projednání úpravy provozu místní komunikace
14. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5
15. Diskuse
16. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 18/2020/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 17/2020
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s usneseními ze zápisu 17/2020 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 4. - Seznámení s Fin 11-2020
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plněním rozpočtu obce za období 11/2020:
Příjmy: 5 449 442,85 Kč, tj. 101,7% rozpočtu po změnách
Výdaje: 4 404 616,00 Kč, tj. 84,59% rozpočtu po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 5. - Projednání zrušení novoročního ohňostroje
Starosta obce seznámil zastupitelstvo návrhem zrušit letošní ohňostroj s ohledem na aktuální
vládní omezení. Je to v současné době podobné i v okolních obcích, někde je dokonce zakázáno.
Současně je v posledních letech ohňostroj nebezpečný, protože velká část vyhořelých raket padá na
střechy a dvory domů v okolí návse.
Následná diskuze:
Zastupitel Václav Konečný: Na námět občanů navrhuje uspořádat ohňostroj, ale menší a v
dřívějších hodinách.
Zastupitel Martin Matysek: Navrhuje zákaz ohňostrojů celoročně ošetřit vyhláškou s oznamovací
povinností. Důvodem je požární bezpečnost a získání lepší kontroly nad pořádáním ohňostrojů. V
kombinaci s alkoholem je to nebezpečné. Uspořádání ohňostroje by mohlo být na polní cestě mezi
jeho domem a domem p. XXXXX.
Zastupitel Václav Konečný: Nesouhlasí s omezením vyhláškou, je to příliš velké omezení, aby si
nikdo nemohl doma svobodně vystřelit několik raket. Muselo by se přesně definovat, co už je
ohňostroj a co jen vystřelení několika raket nebo petard.
Starosta obce Petr Hajkr: Dříve se konali dokonce ohňostroje dvě – jeden v podvečer a druhý o
půlnoci. Také nesouhlasí s omezením vyhláškou. Misto konání by bylo vyhlášeno, stejně jako
prosba, aby občané nepořádali vlastní ohňostroje a nesdružovali se.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Raková u Konice schvaluje konání ohňostroje 31.12.2020 v 19:00, dle
povětrnostních podmínek buďto na návsi nebo na cestě za parc. 46/2.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 18/2020/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání žádostí o dotace na rok 2021
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem na podání žádostí o dotace na rok 2021:
• POV Olomouckého kraje (Kanalizace – projekt)
• Dotace ze SZIF v rámci RH (vybavení SDH, oprava knihovny, mobilní garáž,...)
• Hasičské vozidlo DA L1Z
• Nákup vybavení jednotek SDH z programu KÚOK
• Dotace ze SFDI na Modernizaci autobusové zastávky
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádostí o dotace na rok 2021 na tyto akce:
▪ POV Olomouckého kraje (Kanalizace – projekt)
▪ Dotace ze SZIF v rámci RH (vybavení SDH, oprava knihovny, mobilní garáž,...)
▪ Hasičské vozidlo DA L1Z
▪ Nákup vybavení jednotek SDH z programu KÚOK
▪ Dotace ze SFDI na Modernizaci autobusové zastávky
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 18/2020/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání mimořádné půjčky SDH
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s podmínkami čerpání dotace na projekt „SDH
Raková – vybavení pro kulturní a spolkovou činnost“ – vše musí řešit i financovat přímo SDH a
nikoliv obec. Možnosti jsou, že si SDH celou částku uhradí ze svého rozpočtu nebo aby obec
poskytla SDH bezúročnou půjčku ve výši očekávaných nákladů na projekt s termínem do
30.6.2021. Přiklání se k druhé možnosti, protože je SDH poslední funkční organizací v obci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje půjčku Sboru dobrovolných hasičů Raková u Konice v plné
výši nákladů 305 399 Kčna projekt „SDH Raková – vybavení pro kulturní a spolkovou činnost“
splatnou do 30.6.2021.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 18/2020/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Projednání věcného břemene v rámci projektu kanalizace
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se stavem přípravy podkladů pro územní řízení na
odkanalizování obce. Komplikovaná byla především situace s parcelami č. 280/2 a 280/6. Soudním
znalcem byl vyhotoven odhad ceny věcného břemena na cca 41 000 Kč. Na základě tohoto posudku
zastupitelstvo nabídlo vlastníkovi částku 50 000 Kč. Vlastník tuto nabídku odmítl. Na schůzce s
majiteli ovlivněných pozemků došlo k návrhu na vedení hlavního řádu mezi domy č.p 105 a č.p.
107 v a podél komunikace. Pro domy na pravé straně komunikace tohoto úseku ve směru na
Krakovec bude vybudována nezávislá část kanalizace na parcele č. 278/2 s přečerpávací stanicí na
parcele č. 278/1. Propojení přečerpávací stanice s hlavním řádem bude na parc. č. 1096/1.Tento
návrh zapracovala projekční kancelář a bylo zjištěno, že toto řešení bude zřejmě i levnější, protože
kanalizace bude o cca 100 metrů kratší a hlavní řád bude moci být uložen v menší hloubce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapracování vedení samostatné části kanalizace na parc. č.
278/2 a přečerpávací stanice na parc.č. 278/1 do projektu kanalizace.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 18/2020/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9. - Projednání provedení inventarizace
Starosta obce navrhl jako předsedu inventarizační komise pana Martina Matýska a jako
členy inventarizační komise byli navrženi: Eliška Guziková, Josef Srovnal, Petr Hajkr, Marcela
Hajkrová, Václav Konečný. Jako členy inventarizační komisi pro MŠ pak navrhuje: Eliška
Guziková, Josef Srovnal.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu inventarizační komise pana Martina Matýska a
jako členy inventarizační komise: Eliška Guziková. Josef Srovnal, Petr Hajkr, Marcela Hajkrová,
Václav Konečný. Jako členy inventarizační komise pro MŠ schvaluje: Eliška Guziková. Josef
Srovnal
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 18/2020/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje termín konání inventur obecního majetku v termínu 10.1 –
25.1.2021.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 18/2020/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Projednání rozpočtového provizoria
Zastupitelstvo obce projednalo rozpočtové provizorium od 1.1.2020.
Návrh usnesení:
• v rámci rozpočtového provizoria bude k zabezpečení plynulého provozu obecního úřadu a
obce čerpána měsíčně max. 1/12 objemu příjmů a výdajů rozpočtu obce schváleného po
změnách pro předchozí rozpočtový rok
• rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria v roce 2021 se
stávají příjmy a výdaji rozpočtu obce na roku 2021 po jeho schválení
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 18/2020/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Projednání výběru dodavatelů na projekt 20/006/19210/671/039/002327
Starosta seznámil zastupitelstvo se stavem projektu stavební opravy knihovny – osloveny 4
firmy a nabídku zaslala pouze jedna. Není tak možné vybrat dodavatele a uzavřít smlouvu, je nutné
poptat další firmy. Navrhuje přesunout výběr dodavatelů na lednové zasedání zastupitelstva. Musí
být dokončeno do konce května 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce
20/006/19210/671/039/002327

schvaluje

Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 18/2020/10 bylo schváleno.

přesun

Proti 0

výběru

dodavatele

na

projekt

Zdrželi se 0

Bod 12. - Projednání prominutí poplatku za zábor obecního pozemku
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostmi p. XXXXX o prominutí poplatku za
uskladnění stavebního materiálu z důvodu nesprávné komunikace s obecním úřadem a neznalostí
správných postupů.
Druhá žádost – zhotovení kanálu na odvod dešťové vody tekoucí po cestě k jeho domu, což
může doložit videem. Obává se podmáčení nemovitosti.
Následná diskuze:
Zastupitel Václav Konečný: Bylo by vhodné shlédnout video, ať přesně víme, co je třeba řešit.
Starosta obce Petr Hajkr: Souhlasí se shlédnutím videa
Zastupitel Václav Konečný: Je vidět vstřícný krok, navrhuje snížení poplatku na 15%.
Starosta obce Petr Hajkr: Souhlasí se shlédnutím videa. Navrhuje snížení poplatku na 10%.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi zjištění stávajícího stavu po shlédnutí videa a
odhalení skutečné příčiny podmáčení domu č. p. 31.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 18/2020/11 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení fakturovaného poplatku za porušení vyhlášky č.
1/2020 p. XXXXX na 10% jeho výše.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 18/2020/12 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 13. - Projednání úpravy provozu místní komunikace
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s dopisem z krajského úřadu ohledně rekonstrukce
krajské komunikace do Krakovce. Rekonstrukce není zařazena do střednědobého plánu. Bude
zkoušet dále.
K místní komunikaci „Ke skále“: Proběhlo informativní jednání s úředníky z Konice –
závěrem je, že obec nemá oprávnění na místních komunikací umisťovat dopravní značky bez
správního projednání v rámci příslušných úřadů. Je tedy nutné řešit žádostí na příslušný odbor na
městském úřadě v Konici. Obdobná situace byla v Budětsku a velmi to pomohlo. Navrhuje poté i
opravit cesty. Značka „zakáz vjezdu od 3,5t“ by byla umístěna na cesty na parcelách č. 1094/1,
1093, 1088/1, 1096/1, 1099/2, 1101/2. Výjimku by měla vozidla dopravní obsluhy a vozidla s
povolením obce.
Zastupitel Martin Matysek: Zpevnit komunikaci za humny i nástřikem. Přidat značku i na
komunikace k „Domkům“.
Zastupitel Václav Konečný: Nevadí, že vozidla jezdí po obci, ale, že následně komunikaci neuvedou
do původního stavu, nesnaží se znečištění předcházet a rozbité komunikace následně neopraví.
Souhlasí se všemi navrhovanými komunikacemi navrhovanými starostou. Další místní komunikace
(např. K „Domkům), ale zatím neomezovat a řešit až pokud nastane situace, kdy bude nutné řešit.
Zatím by to bylo zbytečné omezení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi podání žádosti k městskému úřadu na umístění
značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5t“ s dodatkovou značkou
povolující vjezd dopravní obsluze a vozidlům s povolením obce na komunikace na parcelách č.
1094/1, 1093, 1088/1, 1096/1, 1099/2, 1101/2.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 18/2020/13 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 14. - Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 5
Starosta obce seznámil zastupitelstvo rozpočtovým opatřením č. 5.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 15. - Diskuze
• Starosta obce Petr Hajkr:
◦ Navrhuje SDH dávat finanční odměnu za odvedené práce s údržbou obce – jako je nyní
čištění přítoku k obecnímu rybníku. Byl by to příspěvek do rozpočtu SDH, který by obec
stejně musela investovat najmutím externího subjektu. SDH by tyto finance mohla
použit např. na nákup svého vybavení.
• Zastupitel Martin Matysek:
◦ Stav podkladů k žádosti na vozidlo SDH?
◦ Starosta obce Petr Hajkr:
▪ nyní pouze 1 z 5 vozidel je 4x4. Po diskuzích s distributory je dle vybavení potřeba
si ujasnit zaměření jednotky.
◦ Zastupitel Martin Matysek:
▪ Nabídku má od dvou firem, další se zatím neozvali. V Ludéřově mají auto, které
zřejmě není L1Z, vzniklo přestavbou ojetého dovezeného vozidla. Obdrželi dotaci.
◦ Zastupitel Václav Konečný:
▪ Chtělo by zjistit celkové náklady Ludéřova, výši a předmět dotace. Také je za něj
potřeba oslovit více firem.
Bod 16. - Závěr

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 12. 2020

Zapisovatel:

Václav Konečný

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

Ověřovatelé: Martin Matysek

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

Starosta:

Josef Srovnal

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

Petr Hajkr

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

