Zápis z 23. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 28. 6. 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 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 paní Marcelu Hajkrovou a pana Martina
Matyska a zapisovatelem pana Václava Konečného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Raková u Konice určuje ověřovateli zápisu paní Marcelu Hajkrovou a
pana Martina Matyska a zapisovatelem Václava Konečného.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 23/2021/1 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 22/2021
4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2020
5. Projednání účetní závěrky obce za rok 2020
6. Seznámení s Fin 5-2021
7. Projednání závěrečného účtu MŠ za rok 2020
8. Projednání stížnosti a správního řízení
9. Projednání aktualizace spisového a skartačního řádu
10. Diskuse
11. Závěr
Zastupitel obce Martin Matysek navrhuje přidat další bod:
12. Nákup lékárničky pro zásahovou jednotku
Zastupitelka obce Marcela Hajkrová navrhuje přidat další bod:
13. Projednání oslavy svátku sv. Anny
Zastupitel obce Josef Srovnal navrhuje přidat další bod:
14. Údržba hřbitova Bohuslavice
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
15. Projednání příspěvku postiženým tornádem
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 22/2021
4. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2020
5. Projednání účetní závěrky obce za rok 2020
6. Seznámení s Fin 5-2021
7. Projednání závěrečného účtu MŠ za rok 2020
8. Projednání stížnosti a správního řízení
9. Projednání aktualizace spisového a skartačního řádu
10. Nákup lékárničky pro zásahovou jednotku
11. Projednání oslavy svátku sv. Anny
12. Údržba hřbitova Bohuslavice
13. Projednání příspěvku postiženým tornádem
14. Diskuse
15. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 23/2021/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 22/2021
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s usneseními zápisu č. 22/2021 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 4. - Projednání závěrečného účtu obce za rok 2020
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s účetní závěrkou obce za rok 2020. Závěrečný účet
byl řádně vyvěšen na úřední desce obce a nebylo k němu podáno připomínek.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 23/2021/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5. - Projednání účetní závěrky obce za rok 2020
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s účetní závěrkou obce za rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo účetní závěrku obce za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 23/2021/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Seznámení s Fin 5-2021
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plněním rozpočtu obce za období 5/2021:
Příjmy: 2 432 141,52 Kč, tj. 52,82% rozpočtu po změnách
Výdaje: 3 034 213,03 Kč, tj. 65,89% rozpočtu po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 7. - Projednání závěrečného účtu MŠ za rok 2020
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem MŠ a účetní závěrkou MŠ za
rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet MŠ za rok 2020 bez výhrad a
schválilo účetní závěrku MŠ za rok 2020.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 23/2021/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Projednání stížnosti a správního řízení
Starosta obce informoval zastupitelstvo o stížnosti paní XXXXX na policii ČR ohledně
poškození jejího okapu. Jedná se o okap nad pozemkem obce v obecním dvoře. Poškozený zřejmě
jízdou obecní multikárou. Vstup a kontrolu okapu si paní XXXXX vynucovala bez ohledu na
úřední hodiny a v době dovolené starosty. Okap v současné podobě nebyl obcí povolen, byl povolen
pouze okap umístěný těsně pod střešní krytinou právě s ohledem na pojezd multikáry. Poškození
okapu je projednáváno jako přestupek. Obec bude vynucovat odstranění nepovolené podoby okapu
a jeho uvedení do podoby povolenou obcí.
Následná diskuze:
Václav Konečný: Jaká byla celá chronologie?
Starosta obce Petr Hajkr: 1. Byla odstraněna dřevěná bouda. 2. Paní XXXXX požádala o povolení
ke zhotovení okapu. 3. Povoleno zhotovení okapu těsně pod krytinou. 4. Paní XXXXXS zhotoven
okap výrazně pod stávající krytinou. 5. Poškození okapu. 6. Podání stížnosti.
Marcela Hajkrová: Proč nebyl kontaktován místostarosta, když měl starosta dovolenou.
Starosta obce Petr Hajkr: Nechtěl zatěžovat místostarostu celou situací a složitým jednáním.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 9. - Projednání aktualizace spisového a skartačního řádu

Starosta obce informoval zastupitelstvo o výtce k zastaralému spisovému a skartačnímu
řádu. Byl aktualizován za minulého zastupitelstva, ale patrně nebyl schválen zastupitelstvem. Je
nutné provést novou aktualizaci a schválit.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje směrnici č. 2/2021 „Spisový a skartační řád obce Raková u
Konice“. Směrnice je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 23/2021/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Nákup lékárničky pro zásahovou jednotku
Místostarosta obce informoval zastupitelstvo o stavu lékárničky zásahové jednotky – stará,
chybějící vybavení. Navrhuje koupit novou lékárničku a další zdravotnické vybavení – dýchací vak,
gel na popáleniny, dlahy, krční límce. Celková cena cca 6 000 Kč včetně DPH.
Následná diskuze:
Václav Konečný: S ohledem na napnutý rozpočet navrhuje rozdělit na dvě části – nezbytné
(lékárnička, dýchací bag, gel na popáleniny) a ostatní nechat na podzim nebo příští rok ?
Starosta obce Petr Hajkr: Určitě alespoň základ.
Marcela Hajkrová: Také souhlasí, dlahy lze v nejhorším nahradit jiným materiálem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup lékárničky, dýchacího vaku, gelu na popáleniny.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 23/2021/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Projednání oslavy svátku sv. Anny
Zastupitelka Marcela Hajkrová navrhuje projednat zajištění oslavy svátku sv. Anny – hudba,
občerstvení a financování. Datum konání by měl být 24. 7. 2021.
Následná diskuze:
Starosta obce Petr Hajkr: Jako hudba je již dohodnuta Holóbkova mozeka. Hudbu platí obec,
ostatní zajišťuje SDH
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje konání oslavy sv. Anny 24. 7. 2021 a schvaluje výdaje v
obvyklé výši.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 23/2021/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 12. - Údržba hřbitova Bohuslavice
Zastupitel Josef Srovnal přednesl stížnost ohledně údržby hřbitova v Bohuslavicích.
Výrazně přerostlá tráva. Některá tráva naházena na hrobech. Není důstojné. Pokud nemá obec
Bohuslavice finance, ať navýší poplatek, ale hřbitov by měl být důstojně udržován.
Následná diskuze:
Starosta obce Petr Hajkr: Kontaktuje starostu obce Bohuslavice a přednese stížnost.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi přednesení stížnosti ohledně údržby hřbitova
starostovi obce Bohuslavice.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 23/2021/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 13. - Projednání příspěvku postiženým tornádem
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem na příspěvek obcím postiženým tornádem.
Již byla vyhlášena veřejná sbírka končící 30. 6. 2021. Navrhuje za obec přispět částkou 36 200 Kč.
Částku lze čerpat z položek rozpočtu určených na krizové řízení a projekt protipovodňového
opatření, které by neměli být do konce roku vyčerpány. Jsme malá obec, takže navrhuje předat
příspěvek rovněž nejmenší obci. Předání by bylo přímo do rukou starosty obce nebo na účet.
Následná diskuze:
Josef Srovnal: Navrhuje obec Pánov u Hodonína. Zachytil zmínku, že byla velmi postižena, ale
není jí věnována taková pozornost jako ostatním
Starosta obce Petr Hajkr: Kontaktuje starostu a zjistí možnosti předání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek obci Pánov, okres Hodonín ve výši 36 200 Kč z
rozpočtu obce na opravy škod způsobených tornádem. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
předáním uvedené částky a částky vybrané v rámci sbírky této obci.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 23/2021/10 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 14. - Diskuze
• Zastupitel Václav Konečný: Vzhledem k častým přívalovým dešťům je vhodné zmapovat
erozní události. Je možné je hlásit na Státní pozemkový úřad, pobočka Prostějov. Úřad
mapuje erozní události a při opakované události Mze následně nařizuje vysazovat pouze
vhodné plodiny. Takto již nahlásil nedávnou událost v Líšníku, kde je ornice splavena téměř
až na podloží.
Bod 15. - Závěr
Přílohy:
• Směrnice č. 2/2021 „Spisový a skartační řád obce Raková u Konice“
Zápis byl vyhotoven dne: 1. 7. 2021

Zapisovatel:

Václav Konečný

Ověřovatelé: Marcela Hajkrová

Starosta:

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

Martin Matysek

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

Petr Hajkr

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

