Zápis z 21. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 7. 4. 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, Václav Konečný,
Marcela Hajkrová, Josef Srovnal
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. 21/2021/1 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 20/2021
4. Projednání rozpočtu mateřské školy na rok 2021
5. Projednání rozpočtu obce na rok 2021
6. Projednání odprodeje pozemků dle záměrů
7. Projednání odkupu pozemků Lokalita k Bohuslavicím
8. Projednání příspěvku na opravu cesty „na Doly“
9. Odkup parcel - cesty
10. Diskuse
11. Závěr
Zastupitel obce Václav Konečný navrhuje přidat další bod:
12. Zřízení odběrného místa pro drobný elektroodpad
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 20/2021
4. Projednání rozpočtu mateřské školy na rok 2021
5. Projednání rozpočtu obce na rok 2021
6. Projednání odprodeje pozemků dle záměrů
7. Projednání odkupu pozemků Lokalita k Bohuslavicím
8. Projednání příspěvku na opravu cesty „na Doly“
9. Odkup parcel – cesty
10. Zřízení odběrného místa pro drobný elektroodpad
11. Diskuse
12. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 21/2021/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 20/2021
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s programem zápisu 20/2021 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 4. - Projednání rozpočtu mateřské školy na rok 2021
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet mateřské školy na rok 2021 dle
předloženého a podrobně představeného návrhu. Rozpočet je navržen ve výši 330 000 Kč. Členové
zastupitelstva k tomuto návrhu neměli připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad rozpočet MŠ na rok 2021 ve výši 330 000,- Kč.
Celý schválený rozpočet je uveden v příloze jako nedílná součást tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 21/2021/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5. - Projednání rozpočtu obce na rok 2021
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce Raková u Konice na rok 2021 dle
předloženého a podrobně představeného návrhu. Příjmy jsou ve výši 4 139 984,00 Kč, výdaje 4 139
984,00 Kč.
Členové zastupitelstva k tomuto návrhu neměli připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad rozpočet obce Raková u Konice na rok 2021 jako
vyrovnaný s příjmy ve výši 4 139 984,00 Kč a výdaji 4 139 984,00 Kč. Celý schválený rozpočet je
uveden v příloze jako nedílná součást tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 21/2021/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání odprodeje pozemků dle záměrů
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se záměrem na odprodej obecních pozemků:
• o výměře 35 m2 oddělených z parcely č. 1115/6 dle přiloženého geometrického plánu. Jedná
se o stávající oplocení k parcelám č. 53/1 a 1226. Žadatel i jediný zájemce je p. XXXXX.
Zastupitelstvo se shodlo, že zábor na obecní pozemek není výrazný a mohlo dojít k
nejasnostem u parcel v dřívější zjednodušené evidenci. Zastupitelstvo s odprodejem
souhlasí.
• nově vzniklé parcely č. 1115/29, 1115/30, 115/31 oddělené z p. č. 1115/1 o výměře 153 m2.
Žadatel i jediný zájemce je p. XXXXX. Na parcelách je pouze věcné břemeno vedení vody
a potoka. Kanalizace již má vést mimo tyto parcely. Zastupitelstvo s odprodejem souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1115/6 dle přiloženého
geometrického plánu o výměře 35 m2 v katastru obce Raková u Konice za 25 Kč/m2 panu XXXXX.
Vyhlášení záměru obce na odprodej pozemků včetně geometrického plánu je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 21/2021/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemků parc. č. 1115/29, 1115/30, 115/31 oddělené
z p. č. 1115/1 o výměře 153 m2 v katastru obce Raková u Konice za 25 Kč/m 2 panu XXXXX.
Vyhlášení záměru obce na odprodej pozemků včetně geometrického plánu je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 21/2021/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 1 (Petr Hajkr)

Bod 7. - Projednání odkupu pozemků Lokalita k Bohuslavicím
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s průběhem odkupu pozemků v lokalitě. Starosta
kontaktoval vlastníky prvních 15 parcel dopisem i telefonicky. Nabídnuta byla cena obvyklá za
ornou půdu. Nyní se čeká na vyjádření vlastníků.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 8. - Projednání příspěvku na opravu cesty „na Doly“
Starosta obce zatím nemá k dispozici fakturu a cesta není dokončena – zbývá srovnat a
zhutnit povrch.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přesun projednání příspěvku na opravu cesty „na Doly“ na
příští zasedání zastupitelstva obce.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 21/2021/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9. - Odkup parcel – cesty
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem zastupitele Václava Konečného na
odkup částí pozemků obcí:
• parc. č. 704 – část pozemku je vhodné odkoupit, aby byla zajištěna šíře cesty parc. č. 1094/1
alespoň 2,5 m. Jedná se o část pozemku o přibližné výměře 50 m 2. Starosta nyní zajišťuje
vyměření a následně osloví vlastníka parcely.
• parc. č. 169/1 – část pozemku propojující obecní cesty. Nyní je úsek mezi částmi obecní
cesty přerušen právě touto parcelou. Jedná se o část pozemku o přibližné výměře 70 m 2.
Ideální by bylo odkoupit i část parcely 166/2 – úsek by byl přímější. Nebo alespoň z parcely
169/1 zajistit odkup části umožňující v budoucnu toto přímější napojení. Starosta bude
jednat s vlastníky parcel.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup částí parcel č. 704, 169/1 a 166/2 a ukládá starostovi
tento odkup zajistit.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 21/2021/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Zřízení odběrného místa pro drobný elektroodpad
Zastupitel obce Václav Konečný navrhuje zajistit místo pro ukládání drobného
elektroodpadu. Starosta obce navrhuje pověřit odvozem tohoto elektroodpadu SDH – může to být
další zdroj jejich příjmů. Zastupitelstvo se shodlo, že odpad bude možné ukládat přímo na obecním
úřadě nebo vedle brány do dvora. Obecní pracovník pak tento elektroodpad dočasně uloží ve dvoře
až do jeho odvozu. Starosta obce zajistí příslušné oznámení hlášením obecním rohlasem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje umístění odběrného místa pro předávání elektroodpadu u
brány do obecního dvora. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi oznámit občanům možnost
ukládání elektroodpadu formou hlášení v obecním rozhlase.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 21/2021/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Diskuze
• Zastupitel Václav Konečný: Mohli by obecní pracovníci zlikvidovat plevel na nohejbalovém
hřišti, abychom jej mohli obnovit?
◦ Starosta obce Petr Hajkr: Jakmile se více oteplí, tak aplikují postřik na likvidaci plevele.
• Zastupitel Václav Konečný: Stav kanalizace?
◦ Starosta obce Petr Hajkr: Připravuje se realizace přípojky elektřiny k budoucí čistírně.
Připravuje se zadání na vyhlášení soutěže na dodání projektové dokumentace – zvažuje
se, zda projekt v této fázi řešit pouze na hlavní řád nebo včetně přípojek. Bylo mi
doporučeno přípojky projektovat až ve třetí fázi projektu.
▪ Zastupitelka Marcela Hajkrová: V Ochozi byl projekt pouze na hlavní řád a občané
si pak museli hradit i projekt na domovní přípojku. Obec částečně dotovala. Je pro
projekt včetně přípojek.
▪ Zastupitel Václav Konečný: I projekt na hlavní řád by měl zohlednit možnosti
realizace domovních přípojek – může ovlivnit i hloubku hlavního řádu, atd. Je spíše
pro projekt včetně přípojek.
▪ Starosta obce Petr Hajkr: Bude také záležet na dotačních podmínkách při realizaci.
• Starosta obce Petr Hajkr: Sazenice stromků do lesa budou v tomto týdnu.
• Starosta obce Petr Hajkr: Máme nového slibného obecního zaměstnance pro z ÚP.
• Zastupitel Martin Matysek: Nepořádek na dětském hřišti. Děti a rodiče by po sobě měli
hračky uklidit.
◦ Zastupitelka Marcela Hajkrová: Umístit ceduli upozorňující na potřebu úklidu.
◦ Starosta obce: Je to o slušnosti návštěvníků. Umístíme ceduli, ale nechci se dočkat doby,
kdy zde bude cedule vedle cedule, aby lidé věděli jak se mají chovat.
Bod 12. - Závěr
Přílohy:
• Rozpočet mateřské školy na rok 2021
• Rozpočet obce Raková u Konice na rok 2021
• Vyhlášení záměru obce na odprodej pozemků
• Vyhlášení záměru obce na odprodej pozemků

Zápis byl vyhotoven dne: 11. 4. 2021

Zapisovatel:

Václav Konečný

Ověřovatelé: Josef Srovnal

Starosta:

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

Martin Matysek

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

Petr Hajkr

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

