Zápis z 22. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 17. 5. 2021 v místnosti Kulturního centra v Rakové 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 jsou přítomni 4 členové zastupitelstva obce: Petr Hajkr, Václav Konečný, Marcela
Hajkrová, Josef Srovnal
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 4
Usnesení č. 22/2021/1 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 21/2021
4. Projednání hospodaření mateřské školy na rok 2020
5. Projednání převedení zůstatku hospodaření MŠ
6. Seznámení s Fin 4-2021
7. Seznámení se zápisem do kroniky za rok 2020
8. Umístění zákazové značky na cestu "Ke skále"
9. Projednání výběrové komise
10. Projednání prodloužení platnosti půjčky SDH
11. Diskuse
12. Závěr
Zastupitel obce Václav Konečný navrhuje přidat další bod:
13. Projednání přijetí dotace POV 2021/01584/OSR/DSM
14. Projednání přijetí dotace POV – SDH
15. Žádost o dotaci na dopravní automobil pro zásahovou jednotku
16. Projednání smlouvy o právu provést stavbu
17. Projednání úpravy terénu na horním konci
18. Seznámení s výsledkem auditu
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 21/2021
4. Projednání hospodaření mateřské školy na rok 2020
5. Projednání převedení zůstatku hospodaření MŠ
6. Seznámení s Fin 4-2021
7. Seznámení se zápisem do kroniky za rok 2020
8. Umístění zákazové značky na cestu "Ke skále"
9. Projednání výběrové komise
10. Projednání prodloužení platnosti půjčky SDH
11. Projednání přijetí dotace POV 2021/01584/OSR/DSM
12. Projednání přijetí dotace POV – SDH
13. Žádost o dotaci na dopravní automobil pro zásahovou jednotku
14. Projednání smlouvy o právu provést stavbu
15. Projednání úpravy terénu na horním konci
16. Seznámení s výsledkem auditu
17. Diskuse
18. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 22/2021/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 21/2021
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s usneseními zápisu č. 21/2021 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 4. - Projednání hospodaření mateřské školy na rok 2020
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodářský výsledek MŠ za rok 2020.

Starosta obce seznámil zastupitele obce s hospodařením místní Mateřské školy za rok 2020.
Zastupitelstvo poté projednalo a schválilo hospodaření mateřské školy za rok 2020
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje HV mateřské školy za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 22/2021/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5. - Projednání převedení zůstatku hospodaření MŠ
Zastupitelstvo schválilo převedení zůstatku z hospodaření mateřské školy za rok 2020 ve
výši 15 754,53 Kč do roku 2021 do fondu rezerv.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení zůstatku z hospodaření mateřské školy za rok 2020
ve výši 15 754,53 Kč do roku 2021 do fondu rezerv.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 22/2021/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Seznámení s Fin 4-2021
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plněním rozpočtu obce za období 4/2021:
Příjmy: 2 095 199,69 Kč, tj. 47,67% rozpočtu po změnách
Výdaje: 2 599 812,44 Kč, tj. 59,15% rozpočtu po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením 1/2021 - financování územního
plánu a opravy knihovny.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 7. - Seznámení se zápisem do kroniky za rok 2020
Marcela Hajkrová seznámila zastupitelstvo s osnovou zápisu do kroniky za rok 2020. Celé
znění zápisu bylo zastupitelům předáno elektronicky.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 8. - Umístění zákazové značky na cestu "Ke skále"
Zastupitel Václav Konečný upozornil, že zástupcem ZS Bohuslavice slíbený termín opravy
cesty „Ke skále“ (začátek jara) již dávno minul a cesty je stále neopravena. Je třeba zvážit umístění
zákazové značky nebo jiným způsobem zajistit, aby cesty nebyly ničeny nebo alespoň vždy
upraveny.
Starosta obce informoval zastupitelstvo o jednání s předsedou ZS Bohuslavice. Oprava cesty
nebyla dříve možné kvůli nefunkční technice. Nyní by již mělo být opraveno a bude možné cestu
opravit. Z důvodu legislativní náročnosti a nutnosti zajistit dopravní obslužnost by zatím značku
neumisťoval. Navrhuje uvést do nové pachtovní smlouvy povinnost udržovat cesty a informovat
obec vždy před začátkem akce, která může cestu poškodit. Budou pořízeny fotografie před a po
akci, ZS bude mít povinnost vždy uvést do původního stavu. Tímto způsobem bude dokladováno
případné poškození cesty činností ZS a nikoliv případným třetím subjektem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení povinnosti pachtýře uvést cesty do původního stavu,
pokud tato byla poškozena jeho činností.
Výsledek hlasování: Pro 4

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 22/2021/5 bylo schváleno.
Bod 9. - Projednání výběrové komise
Starosta obce informoval zastupitelstvo o probíhajícím výběrovém řízení na zhotovení
projektové dokumentace na akci „Splašková kanalizace a ČOV“. Termín podání nabídek je 28. 5.
2021 v 16:00. Je zapotřebí jmenovat výběrovou komisi. Zastupitelstvo jmenovalo členy výběrové
komise paní Magdu Štěpánkovou, pana Václava Konečného a pana Josefa Srovnala, termín konání
bude 28. 5. 2021 v 16:00.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako členy výběrové komise pro otevírání obálek s nabídkami
na zhotovení projektu splaškové kanalizace s ČOV paní Magdu Štěpánkovou, pana Václava
Konečného a pana Josefa Srovnala. Jako termín otevírání obálek určuje 28. 5. 2021 16:00.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k podpisu smlouvy s následným vítězem výběrového
řízení.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 22/2021/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Projednání prodloužení platnosti půjčky SDH
Starosta obce informoval zastupitelstvo o blížícím se konci půjčky SDH. Zatím není znám
výsledek rozhodnutí o přidělení dotace. Je tedy potřeba prodloužit termín splatnosti půjčky alespoň
do 31.10.2021.
Následná diskuze:
Václav Konečný: V čem byl v tomto případě problém oproti jiným dotacím?
Starosta obce Petr Hajkr: Nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Vše bylo sice přislíbeno,
úředníci tlačili na realizaci. Následně ale v Praze nastali problémy s přiznáváním dotaci. Týká se to
přibližně 2/3 zapojených obcí. Obecně je až do podpisu smlouvě dotace nenároková.
Václav Konečný: Je třeba si příště více pohlídat a do větších investic se bez smlouvy nepouštět.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení platnosti půjčky SDH Raková u Konice schválené
usnesením č. 18/2020/5 do 31. 10. 2021.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 22/2021/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Projednání přijetí dotace POV 2021/01584/OSR/DSM
Starosta informoval zastupitelstvo o schválení žádosti o dotaci na zhotovení projektové
dokumentace na akci „Splašková kanalizace a ČOV“ ve výši 300 000 Kč. Dotace bude ponížena na
částku, za kterou bude akce realizována.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace POV 2021/01584/OSR/DSM od Olomouckého
kraje ve výši 300 000 Kč na zhotovení projektové dokumentace na akci „Splašková kanalizace a
ČOV“ a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva je nedílnou
součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 22/2021/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 12. - Projednání přijetí dotace POV – SDH
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s částečným vyhověním žádosti o dotaci pro jednotku
SDH. Dotace je přiznaná ve výši 13 000 Kč z původně žádaných 35 000 Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 13 000 Kč na
pořízení požární techniky pro jednotku SDH a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o
poskytnutí dotace. Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 22/2021/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 13. - Žádost o dotaci na dopravní automobil pro zásahovou jednotku
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se zněním žádosti o dotaci na nákup automobilu pro
zásahovou jednotku. Nyní bude následovat obhajoba na KÚ OK. KÚ bude poté schvalovat
jednotlivé části žádosti (vybavení vozidla, atd.), na které poskytne dotaci. Žádostí se obec nyní k
ničemu nezavazuje.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 14. - Projednání smlouvy o právu provést stavbu
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí p. XXXXX o schválení práva na stavbu
dlážděného sjezdu a přístupového chodníku na obecní parcele č. 1115/1 k domu č. p. 75. Chodník a
sjezd je součástí celkové rekonstrukce obytného domu, kde má být vybudováno i kadeřnictví.
Byť je toto rozhodnutí v kompetenci starosty, tak toto předává k projednání na zasedání
zastupitelstva. Důvodem je jeho střet zájmů – sousední pozemek je ve vlastnictví jeho dcery a
zhotovením chodníku dojde k omezení přístupu na tento pozemek.
Následná diskuze:
Václav Konečný: Pokud chodník bude v úrovni okolního terénu a pojízdný a p. Langer nebude
bránit přejezdu chodníku, tak nevidí důvod, proč nepovolit.
Starosta obce Petr Hajkr: Přečetl celé znění návrhu smlouvy – je uvedeno, že bude pojízdné a p.
Langer strpí jízdu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o právu na stavbu dlážděného sjezdu a přístupového
chodníku na parc. č. 1115/1 k domu č. p. 75. Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 22/2021/10 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 15. - Projednání úpravy terénu na horním konci
Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s návrhem na zhotovením hliněného valu za
cestou na horním konci. Důvodem je, že v případě přívalových dešťů voda z polí zaplavuje zahrady,
současnou lokalitu s výstavbou pěstitelské pálenice a dále teče po silnici do obce. Val by byl
zhotoven přibližně nad parcelami č. 95/2 a 169/2 v délce kolem 30 m a výšce 1m.
Následná diskuze:
Václav Konečný: Pozemky nejsou ve vlastnictví obce a odkud by se vzal materiál na val?
Starosta obce Petr Hajkr: Val by pozemky neznehodnotil. Projednáno s předsedou ZS Bohuslavice,
která má pozemky v nájmu – souhlasí. Zemina by byla získána především ze stávající stavby
palírny případně ze skládky zeminy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení hliněného valu o výšce cca 1 m a přibližné délce 30
m nad parcelami 95/2 a 169/2.
Výsledek hlasování: Pro 4
Usnesení č. 22/2021/11 bylo schváleno.
Bod 16. - Seznámení s výsledkem auditu

Proti 0

Zdrželi se 0

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem auditu - bez výhrad.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 17. - Diskuze
• Starosta obce Petr Hajkr: Stav odkupu parcel pro cesty z minulého zasedání – podařilo se
kontaktovat všechny majitele a ti souhlasí. Nyní probíhá geodetické zpracování.
• Starosta obce Petr Hajkr: K obecním zaměstnancům - zaměstnanec obce bude nyní pouze
jeden. Druhý zaměstnanec (p. XXXXX) byl pouze na dohodu o provedení práce a již naplnil
nejvyšší dovolený počet hodin. Od 1.6. budou přes ÚP další pracovníci z řad obyvatel obce XXXXX a XXXXX.
• Starosta obce Petr Hajkr: Odkup parcely na autobusovou zastávku - situace je stále složitá,
řešilo se na úrovni garanta POV a cestmistra (nemohou povolit odkup z důvodu interních
pokynů – parcely kolem cest není možné prodávat z důvodu údržby a rozšiřování
komunikací). Nyní je na rozhodnutí Olomouckého kraje ohledně možností dalšího postupu.
• Zastupitel Václav Konečný: Stávající skládka zeminy je již přeplněna a mohlo by dojít k
sesuvu. Je potřeba vybrat novou lokalitu. Navrhuje např. parcelu č. 708/2 (vlevo před lesem
směrem na Krakovec) – jedná se o trvalý travní porost v dolině u cesty.
◦ Starosta obce Petr Hajkr: Zjistí na odboru životního prostředí v Konici podmínky, za
jakých lze ukládat určitý materiál.
• Zastupitel Václav Konečný: Blíží se termín prodlužování pachtovních smluv na obecní
pozemky s ZS Bohuslavice. Bylo by vhodné vydefinovat parcely, které budou
propachtovány s výpovědí na 10 let a které na dobu 1 roku. Na dobu 1 roku by měly být
propachtovány parcely, kde obec zamýšlí realizaci různých projektů. Žádá ostatní
zastupitele, aby zvážili, které parcely by měly propachtovány pouze na jeden rok.
◦ Starosta obce Petr Hajkr: Nejméně parcely v intravilánu budou propachtovány pouze s
roční výpovědní lhůtou.
◦ Ostatní zastupitelé: Souhlasí s potřebou vydefinování dalších parcel s roční výpovědní
lhůtou
Bod 18. - Závěr
Přílohy:
• Smlouva o přijetí dotace POV 2021/01584/OSR/DSM od Olomouckého kraje
• Smlouva o přijetí dotace POV – SDH
• Smlouva o právu provést stavbu
Zápis byl vyhotoven dne: 24. 5. 2021

Zapisovatel:

Václav Konečný

Ověřovatelé: Josef Srovnal

Starosta:

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

Marcela Hajkrová

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

Petr Hajkr

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

