Zápis z 19. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 20. 1. 2021 v místnosti obecního úřadu Raková u Konice
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 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. 19/2021/1 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 18/2020
4. Seznámení s Fin. 12 – 2020
5. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí (XXXXX)
6. Projednání žádostí o dotace na rok 2021
7. Projednání vyřazení majetku obce dle inventarizace
8. Projednání výběru dodavatelů na projekt 20/006/19210/671/039/002327
9. Projednání převedení financí na „účet kanalizace“
10. Seznámení s projektem protipovodňové úpravy
11. Projednání vyřazení majetku MŠ dle inventarizace
12. Projednání úpravy provozu místní komunikace
13. Diskuse
14. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
15. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7
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 18/2020
4. Seznámení s Fin. 12 – 2020
5. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí (XXXX)
6. Projednání žádostí o dotace na rok 2021
7. Projednání vyřazení majetku obce dle inventarizace
8. Projednání výběru dodavatelů na projekt 20/006/19210/671/039/002327
9. Projednání převedení financí na „účet kanalizace“
10. Seznámení s projektem protipovodňové úpravy
11. Projednání vyřazení majetku MŠ dle inventarizace
12. Projednání úpravy provozu místní komunikace
13. Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7
14. Diskuse
15. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 19/2021/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 18/2020
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s programem zápisu 18/2020 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 4. - Seznámení s Fin 12-2020
Starosta obce zastupitelstvo seznámil s plněním rozpočtu obce za období 12/2020:
Příjmy: 5 855 710,58 Kč, tj. 107,97 % rozpočtu po změnách
Výdaje: 5 071 460,95 Kč, tj. 96,19 % rozpočtu po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Obec v roce 2020 hospodařila s přebytkem ve výši 784 249,63 Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 5. - Projednání smlouvy o smlouvě budoucí (XXXX)
Starosta seznámil zastupitelstvo s obsahem smlouvy o smlouvě budoucí s E.ON Distribuce s
p. XXXXX ohledně věcného břemene přípojky elektřiny vedené po obecní parcele XXXXX k
parcelám č. XXXXX a XXXXX. 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 ohledně
věcného břemene přípojky elektřiny vedené po obecní parcele XXXXX k parcelám č. XXXXX a
XXXXX. Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 19/2021/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání žádostí o dotace na rok 2021
Starosta obce zopakoval schválené dotace ze zasedání 18/2020. Informoval zastupitelstvo,
že po diskuzi s koordinátorkou v oblastí dotací se ale objevil problém s dotací ze SFDI na
Modernizaci autobusové zastávky - u SFDI jsou velmi komplikovaná kritéria, která obec nesplní
(projekt musí být mladší než 2015, což náš není). Navrhuje tedy úspornější provedení – pouze
navýšení ostrůvků, položení nové dlažby na nástupištích a podat žádost k o dotaci z fondu
Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. Do příštího zastupitelstva zajistí nezbytná
vyjádření a poté můžeme návrh projednat a schválit.
Dále informoval o možnosti čerpání dotace až do výši 35 000 Kč bez spoluúčasti. Jedná se o
dotace na program prevence kriminality Ministerstva vnitra. Možnost uplatnit na semináře v KC i
jako branný den v průběhu roku 2021.
Podobná pravidla pak platí na dotace pro SDH – opět do 35 000 Kč bez spoluúčasti.
Možnost nákupu vybavení. Žadatelem není obec ale SDH. Je tedy na SDH, aby si rozmysleli o co
požádat.
Následná diskuze:
Zastupitel Martin Matysek: Navrhuje velkou část dotace na prevenci kriminality použít na branný
den nebo na akci pro celou obec na hřišti. Akce v KC nemají takovou návštěvnost.
Zastupitel Václav Konečný: K dotaci na modernizaci zastávky – rozdíl bude sice možná větší než
100 000 Kč, ale pokud je vyšší pravděpodobnost získání dotace, tak souhlasí. Pokud by měla být
investice obce příliš vysoká, tak nemusí být projekt v roce 2022 vůbec realizován.
K dotaci na prevenci kriminality – použít co je možné na semináře v KC a pokud se
nevyčerpá, tak na branný den. Důvodem je nutnost zajistit akce v KC a toto by jejich značnou část
určitě pokrylo.
Zastupitelka Marcela Hajkrová: Pro KC by bylo určitě přínosem a návštěvnost by byla vyšší –
konalo by se v lepší den než posledně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení podání žádosti o dotaci na rok 2021 na akci Dotace ze
SFDI na Modernizaci autobusové zastávky schválenou v usnesení 18/2020/4.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 19/2021/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na rok 2021 na tyto akce:
▪ Dotace z Programu prevence kriminality Olomouckého kraje na rok 2021 na
tématické semináře pro občany v KC.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 19/2021/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání vyřazení majetku obce dle inventarizace
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem inventur obecního majetku a se soupisem
majetku navrženého k vyřazení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo projednalo a schválilo vyřazení majetku dle návrhu na vyřazení majetku.
Vyřazovací protokoly jsou nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 19/2021/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Projednání výběru dodavatelů na projekt 20/006/19210/671/039/002327
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s nabídkami tří oslovených dodavatelů na opravu
knihovny. Nejlevnější byla nabídka firmy Jamastav a to ve výši 262 239 Kč.
Do konce března musí být hotové. Zástupce firmy přislíbil začátek prací v polovině února –
je zapotřebí do té doby vyklidit knihovnu.
Rolety k posezení na hřišti – velký problém byl s vysvětlením umístění a situace
poskytovateli dotace. Rolety musí být odnímatelné. Bylo několikrát vysvětleno a snad již bude
schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele projektu 20/006/19210/671/039/002327 firmu
Jamastav Moravia a.s.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 19/2021/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9. - Projednání převedení financí na „účet kanalizace“
Starosta obce navrhuje přesun 600 000 Kč z přebytku rozpočtu na spořící „účet kanalizace“.
Původní plán měl převést až 800 000, ale vzhledem k neplánované půjčce SDH je nutné převést
méně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje převod 600 000 Kč na spořící „účet kanalizace“.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 19/2021/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Seznámení s projektem protipovodňové úpravy
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s projektovou dokumentací na protipovodňové úpravy
toku v horní části obce. Součástí dokumentace je i nákladová kalkulace. Celkové náklady jsou
odhadnuty na více jak 6 000 000 Kč, což je výrazně více než bylo očekáváno. Výrazná položka, kde
je možné uspořit je například usazení kameniva namísto do betonu do štěrkopísku – úspora cca 200
000 Kč a uložení zeminy (cca 1000m3) v katastru obce – úspora cca 1 000 000 Kč. Na povodňová
opatření je možnost získání dotace až 95%. Nyní se čeká se na vyjádření odboru životního prostředí
a Povodí Moravy. Následně se přistoupí k žádosti o stavebnímu povolení.
Následná diskuze:
Zastupitel Václav Konečný: Je možné po vydání stavebního povolení změnit způsob uložení
zeminy? V závislosti na kvalitě zeminy by bylo možné buď na pole postižené erozí nebo na
nevyužití parcely ve spodní části obce.
Starosta obce Petr Hajkr: Ano, ale musí být doloženo kam byla zemina uložena. Limitující problém
může být výsledek chemického rozboru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje projekt protipovodňového opatření a podání žádosti o
stavební povolení. Projekt je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 19/2021/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Projednání vyřazení majetku MŠ dle inventarizace
Starosta obce oznámil zastupitelstvo, že inventarizační komise v MŠ nezařadila žádný
majetek k vyřazení.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 12. - Projednání úpravy provozu místní komunikace
Starosta seznámil zastupitelstvo o průběhu jednání s jednatelem ZS Bohuslavice Karlem
Polákem . Na programu jednání byly 4 body:
• Odkup pozemku v majetku ZD na výstavbu RD - pole nechtějí prodávat. Přistoupí jedině na
směnu v poměru 1:3. Stejně postupují i například vůči obci Hvozd.
• Vyústění odtoku hnojiště z farmy do lokality budoucí ČOV – ZS si v minulosti nechal
provést rozbory a ty byly vždy v pořádku. Dohodnuto, že bude rozbory dělat v pravidelný
intervalech (např. kvartál). Odběrné místo bude ve vyústění kanalizace.
Následná diskuze:
Zastupitel Martin Matysek: Na jeho natočeném videu je patrné, že vytékající kapalina
rozhodně nevypadá nezávadně.
Zastupitel Václav Konečný: Obec by si měla nechat provést alespoň jeden referenční odběr
v okamžiku podezření na únik splašků.
Starosta obce Petr Hajkr: Je možné případný vzorek odvést do laboratoře v Chudobíně
• Panely pod plánovanou mobilní garáž – SZ poskytne zdarma jako náhradu za znečištění
komunikace na podzim stejně jako kapacitu pracovníků (p. XXXXX) na srovnání plochy.
Navrhuje spojení s brigádou SDH. Martin Matysek (velitel SDH) souhlasí a naplánuje. Musí
být do konce března. Stavbu mobilní garáže zajišťuje dodavatelská firma.
• Cesty – nikdo neopravil cestu „Ke skále“. Argument ZS je, že velkou měrou se na zničení
cesty podílely lesy ČR. Starosta zjistil existenci programu na opravu cest po kalamitě
kůrovcem ve výši 60%, ale ORP Konice je z programu vyřazeno. p. Polák slíbil opravu cest
„Ke skále“ a „K líšníkům“ na jaře do konce března – bude vyspraveno recyklátem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odložení podání žádosti o umístění značky zákazu vjezdu na
místní komunikace schválené usnesením 18/2020/13 na druhé čtvrtletí roku 2021.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 19/2021/10 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 13. - Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7
Starosta obce seznámil zastupitelstvo rozpočtovým opatřením č. 7.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 14. - Diskuze
Na zasedání nebyly žádné příspěvky do diskuze
Bod 15. - Závěr
Přílohy:
• smlouva o smlouvě budoucí
• projekt na protipovodňové opatření
Zápis byl vyhotoven dne: 29. 1. 2021

Zapisovatel:

Václav Konečný

Ověřovatelé: Marcela Hajkrová

Starosta:

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

Josef Srovnal

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

Petr Hajkr

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

