Zápis z 25. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 15. 11. 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. 25/2021/1 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 25/2021
4. Projednání smlouvy o věcném břemeni
5. Projednání směrnice OOÚVKS
6. Seznámení s Fin 10 - 2021
7. Oznámení výsledku auditu KÚOK
8. Projednání OZV 1/2021
9. Oznámení o jednání v rámci směny pozemků
10. Projednání rozpočtového výhledu na rok 2023 - 2025
11. Seznámení s projektem kanalizace
12. Projednání Mikulášské besídky
13. Diskuse
14. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
15. Žádost o pronájem pohostinství
16. Žádost o zpevnění plochy
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 25/2021
4. Projednání smlouvy o věcném břemeni
5. Projednání směrnice OOÚVKS
6. Seznámení s Fin 10 - 2021
7. Oznámení výsledku auditu KÚOK
8. Projednání OZV 1/2021
9. Oznámení o jednání v rámci směny pozemků
10. Projednání rozpočtového výhledu na rok 2023 - 2025
11. Seznámení s projektem kanalizace
12. Projednání Mikulášské besídky
13. Žádost o pronájem pohostinství
14. Žádost o zpevnění plochy
15. Diskuse
16. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 25/2021/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 24/2021
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s usneseními zápisu č. 24/2021 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 4. - Projednání smlouvy o věcném břemeni
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy s E.ON Distribuce ohledně
věcného břemene přípojky elektřiny k budoucí ČOV vedené po obecní parcele č. 937/20. Cena za
zřízení věcného břemene je 2 000 Kč. Trasa vedení byla navržena starostou obce. Věcná břemena
na ostatních parcelách (všechny ve vlastnictví ZS Bohuslavice) byla zajišťována přímo s vlastníky
bez účasti obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s E.ON Distribuce ohledně věcného břemene
přípojky elektřiny vedené po obecní parcele č. 937/20.
Smlouva o zřízení věcného břemene je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 25/2021/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 5. - Projednání směrnice OOÚVKS
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nákupem kamerového systému. Kamera je umístěna
ve dvoře OÚ, protože se ztratilo několik sudů a dalšího vybavení. Sledovat záběry z kamer může
každý, kdo dostane přístup. Jádro systému vlastní obec a součástí může být až 64 kamer. Může být i
kamera se solárním napájením. Občané si mohou pořídit vlastní kameru stejných parametrů a
konfigurace a využít bezplatně jádro systému.
Z důvodů souladu s GDPR je nutné schválit novou směrnici „Směrnice k ochraně osobních
údajů v kamerovém systému“. Odpovědnost za soulad s GDPR je především na osobě starosty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo směrnici „Směrnice k ochraně osobních údajů v
kamerovém systému“.
Směrnice je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 25/2021/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Seznámení s Fin 10 - 2021
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plněním rozpočtu obce za období 10/2021:
Příjmy: 4 895 947,67 Kč, tj. 93,99% rozpočtu po změnách
Výdaje: 4 633 986,50 Kč, tj. 88,96% rozpočtu po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Příjmy ze solární elektrárny mají, dle písemného vyjádření a odůvodnění firmy Rekman s.r.o., přijít
do konce listopadu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 7. - Oznámení výsledku auditu KÚOK
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem auditu KÚOK. Jedna výhrada – problém
ve smlouvě s odprodejem pozemku (namísto 15 dní bylo vyvěšeno pouze 7 dní); chyba se odstraní
dalším správným zveřejnění smlouvy.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Bod 8. - Projednání OZV 1/2021
Starosta obce informoval zastupitelstvo o nutnosti aktualizace vyhlášky o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Dle nového zákona je možné dát mj. slevu za poplatek pro určité skupiny obyvatel.
Zastupitelstvo nenavrhuje žádné slevy.
Starosta obce navrhuje zvýšení poplatku o 50 Kč na 600 Kč.
Následná diskuze:
Zastupitel Václav Konečný: Ke stávajícímu znění bez připomínek. Jediná sleva by v budoucnu
mohla být např. pro důchodce žijící v domácnosti samostatně.
Zastupitel Martin Matysek: Nebylo by lepší zvýšit o 100 Kč jednou za 2 roky?
Zastupitel Josef Srovnal: Raději každoročně méně, než hodně nárazově.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Raková u Konice č. 1/2021 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, včetně navýšení poplatku na 600 Kč.
Vyhláška č. 1/2021 je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 25/2021/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9. - Oznámení o jednání v rámci směny pozemků
Pro tento bod se starostovi nepodařilo získat podklady. Bude předloženo na projednání na
dalším zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 10. - Projednání rozpočtového výhledu na rok 2023 - 2025
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s dotazem auditorů KÚOK na existenci rozpočtového
výhledu. Na podkladě tohoto podnětu vytvořil rozpočtový výhled na období 2023 – 2025. Jedná se
především o odhadované mírné navýšení stávajících příjmů a výdajů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtový výhled na roky 2023-2025.
Rozpočtový výhled je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 25/2021/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Seznámení s projektem kanalizace
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s vyhotoveným projektem kanalizace, který byl
dodavatelem předán a současně také fakturován. Zastupitelstvo obce se seznámilo s projektem a
nemá připomínky. Bližší informace budu představeny zastupitelstvu při pracovní poradě s
projektantkou a finančním manažerem projekční kanceláře.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

Bod 12. - Projednání Mikulášské besídky
Starosta obce navrhuje uspořádání mikulášské besídky a rozsvěcení stromku 3. 12. 2021 v
16:30. Rozmístění světel by proběhlo v příštím týdnu, na kdy je dohodnuta plošina. Současně budou
na parapety oken školky umístěny zábrany proti sedání holubů.
S ohledem na hygienickou situaci navrhuje podávání punče zdarma z nové hasičské garáže
(dokumentace využití). Vystoupení dětí MŠ může být rovněž ze zadní strany školky.
Následná diskuze:
Zastupitelka Marcela Hajkrová: Bude se konat i dražba ve prospěch Dobrého Anděla? Zajistit
vánoční cukroví – perníčky budou zdobeny v pátek v Kulturním centru, seniorky by mohli také
tradičně napéct cukroví.
Zastupitel Václav Konečný: Spíše než dražba by letos byla vhodnější jen sbírka, protože není jisté
zda vůbec besídka bude moci být a nelze tedy dopředu zajišťovat dary do dražby.
Zastupitel Martin Matysek: Navrhuje i další formu občerstvení, např. klobásy z udírny.
Starosta obce Petr Hajkr: Navrhuje, aby občerstvení zajistilo SDH, náklady jako obvykle uhradí
obec.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výdaje v obvyklé odpovídající výši na konání besídky dne 3.
12. 2021.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 25/2021/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 13. - Žádost o pronájem pohostinství
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí XXXXX o pronájem provozovny
pohostinství. Součástí žádosti je i doklad o oprávnění k provozování pohostinské činnosti.
Pokud se zastupitelstvo rozhodne, tak dalším krokem je výpověď z nájmu stávajícímu
provozovateli. Výpovědní lhůta je 1 měsíc. Současně se vyhlásí záměr o pronájem pohostinství, v
rámci kterého mohou všichni zájemci podat nabídku.
Zastupitelstvo navrhuje kritéria pro vyhodnocení záměru budou:
• Výše nájmu,
• Nabídka kulturních akcí,
• Další přidané hodnoty (nabídka sortimentu, zaměření pohostinství, apod.)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání výpovědi stávajícímu nájemci pohostinství a vyhlášení
záměru pronájmu pohostinství.
Hodnotící kritéria stanovuje tato:
• Výše nájmu,
• Nabídka kulturních akcí,
• Další přidané hodnoty (nabídka sortimentu, zaměření pohostinství, apod.)
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 25/2021/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 14. - Žádost o zpevnění plochy
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí XXXXX o povolení zpevnění plochy před
jejím domem na obecní parcele č. 1115/11. Plocha je využívaná na parkování vozidla. Zpevnění by
bylo štěrkem frakce 32/63 na náklady žadatelky. Žadatelka souhlasí, že v případě jakýchkoli úprav
v rámci obecního pozemku může být toto zpevnění bez náhrady porušeno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje povolení zpevnění částí parcely č. 1115/11 před domem č. p.
82 za těchto podmínek:
• zpevněna bude pouze na plánku vyznačená plocha
• zpevnění bude štěrkem frakce 32/63
• v případě veřejného zájmu si obec vyhrazuje právo narušit tuto plochu bez povinnosti jejího
uvedení do původního stavu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 25/2021/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 15. - Diskuze
Na zasedání nebyly žádné příspěvky do diskuze
Bod 16. - Závěr
Přílohy:
• Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce
• Směrnice k ochraně osobních údajů v kamerovém systému
• Vyhláška č. 1/2021
• Rozpočtový výhled na roky 2023-2025

Zápis byl vyhotoven dne: 16. 11. 2021

Zapisovatel:

Václav Konečný

Ověřovatelé: Marcela Hajkrová

Starosta:

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

Martin Matysek

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

Petr Hajkr

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

