Zápis z 28. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 16. 5. 2022 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. 28/2022/1 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 27/2022
4. Seznámení s Fin 4 - 2022
5. Projednání převedení prostředků do fondu rezerv
6. Projednání přijetí dotace pro SDH a podpis smlouvy
7. Projednání přijetí dotace POV a podpis smlouvy
8. Projednání záměru 88/6
9. Projednání záměru 2/3
10. Projednání záměru studna
11. Projednání výsledku auditu Ol. kraje
12. Projednání inventarizační komise a provedení inventury
13. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
14. Projednání výdajů na Den matek
15. Projednání výběru dodavatele el. energie
16. Projednání pomoci ukrajinským uprchlíkům
17. Diskuse
18. Závěr
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s věcmi, které byly známé až po oznámení konání
zastupitelstva. Navrhuje přidat do programu body:
17. Návštěva Zádveřice - Raková
18. Žádost SDH
19. Návrh na zrušení usnesení
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 27/2022
4. Seznámení s Fin 4 - 2022
5. Projednání převedení prostředků do fondu rezerv
6. Projednání přijetí dotace pro SDH a podpis smlouvy
7. Projednání přijetí dotace POV a podpis smlouvy
8. Projednání záměru 88/6
9. Projednání záměru 2/3
10. Projednání záměru studna
11. Projednání výsledku auditu Ol. kraje
12. Projednání inventarizační komise a provedení inventury
13. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
14. Projednání výdajů na Den matek
15. Projednání výběru dodavatele el. energie
16. Projednání pomoci ukrajinským uprchlíkům
17. Návštěva Zádveřice - Raková
18. Žádost SDH
19. Návrh na zrušení usnesení
20. Diskuse
21. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 27/2022
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s usneseními zápisu č. 27/2022 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 4. - Seznámení s Fin 4 - 2022
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plněním rozpočtu obce za období 4/2022:
Příjmy: 1 941 435,12 Kč, tj. 34,54% schváleného rozpočtu
Výdaje: 1 825 124,94 Kč, tj. 32,47% schváleného rozpočtu
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Bod 5. - Projednání převedení prostředků do fondu rezerv
Zastupitelstvo schválilo převedení zůstatku z hospodaření mateřské školy za rok 2021 ve výši 12
630,72 Kč do roku 2022 do fondu rezerv.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje převedení zůstatku z hospodaření mateřské školy za rok 2021
ve výši 12 630,72 Kč do roku 2022 do fondu rezerv.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání přijetí dotace pro SDH a podpis smlouvy
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s částečným schválením dotace na zásahovou jednotku
ve výši 20 300 Kč. Nakoupeny byly především věci na likvidaci hmyzu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace od Olomouckého kraje ve výši 20 300 Kč na
zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o
poskytnutí dotace. Smlouva je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání přijetí dotace POV a podpis smlouvy
Starosta informoval zastupitelstvo o schválení přijetí dotace na zhotovení projektové
dokumentace na akci „Splašková kanalizace a ČOV“ ve výši 300 000 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace 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 5
Usnesení č. 28/2022/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Projednání záměru 88/6
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí p. Vlastimila Krče o pronájem pozemku č.
88/6 na chov ovcí. Oplocení bude pouze ohradníkem. Vybuduje jednoduchý přístřešek pro ovce.
Jedná se o parcelu určenou v budoucnu na vybudování protipovodňového opatření.
Následná diskuze:
Václav Konečný: Musí být zohledněna možnost vybudování protipovodňového opatření a musí tedy
být i krátká výpovědní lhůta.
Starosta obce Petr Hajkr: Navrhuje 3 měsíce. Dotaz, zda nájem jako bezplatný.
Zastupitel obce Martin Matysek: Souhlasí. Za udržování parcely posekanou
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje bezplatný pronájem pozemku 88/6 panu Vlastimilu Krčovi.
Vyhlášení záměru obce na pronájem pozemku včetně geometrického plánu je nedílnou součástí
tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/6 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 9. - Projednání záměru 2/3
Pan Veisgärber znovu přednesl žádost na odprodej vyznačené obecní parcely č. 2/3. Doložil
souhlasy všech vlastníků sousedních pozemků. Nabízí k odkupu část svého pozemku sousedícího s
obecní parcelou. V budoucnu chce na odkoupené parcele vybudovat dřevěný plot s betonovou
podezdívkou. Původní plán upravil tak, aby vzniklá ulička měla šířku nejméně 1,5 m.
Pokud souhlasí všichni sousedé, tak zastupitelstvo nemá námitek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2/3 v katastru obce Raková u
Konice dle přiloženého geometrického plánu za 25 Kč/m2 panu Veisgärberovi a odkup části parcely
č. 78. dle téhož geometrického plánu. Všechny náklady na převod hradí navrhovatel. Vyhlášení
záměru obce na odprodej pozemku včetně geometrického plánu je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Projednání záměru studna
Starosta obce představil zastupitelstvu nové znění smlouvy na pronájem obecní studny na
parcele 115/6 před domem č.p. 117 p. Rudolfu Křížkovi a paní Žanetě Křížkové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecní studny na parcele 1115/6 před domem č.p.
117 panu Rudolfu Křížkovi a paní Žanetě Křížkové. Vyhlášení záměru obce na pronájem studny je
nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Projednání výsledku auditu Ol. kraje
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s výsledkem auditu Olomouckého kraje. Byla
odhalena řada chyb, které vznikly již dříve v minulosti. Neúspěšně oslovil bývalou účetní s žádostí
o pomoc. Musí se udělat dodatečná inventura k 31.5.2022. Na konci června by se měl schválit
závěrečný účet.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení nápravy chyb nalezených kontrolory formou
provedení nové inventury k 31.5.2022.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 12. - Projednání inventarizační komise a provedení inventury
Starosta obce navrhl jako předsedu inventarizační komise pana Martina Matýska a jako
členy inventarizační komise byli navrženi: Dagmar Zapletalová, Josef Srovnal, Petr Hajkr, Marcela
Hajkrová, Václav Konečný. Jako termín navrhuje 1.6. - 8.6.2022 a následné konání zastupitelstva v
termínu od 27.6. do 30.6.2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako předsedu inventarizační komise pana Martina Matýska a
jako členy inventarizační komise: Dagmar Zapletalová. Josef Srovnal, Petr Hajkr, Marcela
Hajkrová, Václav Konečný.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/10 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje termín konání inventur obecního majetku v termínu 1.6. –
8.6.2022.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/11 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 13. - Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem smlouvy s EG.D, a.s. o zřízení věcného
břemene na obecních parcelách č. 93/2 a 1101/2.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s EG.D, a.s. ohledně věcného břemene přípojky
elektřiny vedené po obecní parcele č. 93/2 a 1101/2.
Smlouva o zřízení věcného břemene je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/12 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 14. - Projednání výdajů na Den matek
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s návrhem na výdaje na oslavu Dne matek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výdaje na oslavu Dne matek v obvyklé výši.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/13 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 15. - Projednání výběru dodavatele el. energie
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s nabídkami na dodávku elektrické energie. Jedná se o
nabídky firem EON, SPP, Tedom Energie. Přikládá souhrn výpisu spotových cen elektřiny za
několik posledních měsíců.
Následná diskuze:
Zastupitel obce Martin Matysek: V dnešní době preferuje stabilitu a jistotu, takže je pro E.ON.
Zastupitel obce Václav Konečný: Nabídky E.ON a SPP jsou téměř stejné. Obchodní složka vychází
dokonce levněji u SPP, ale celková cena je výhodnější u E.ON. Nabídka firmy Tedom, kde jsou
ceny odvozované od spotových cen, pro subjekty typu obec nyní nevychází výrazně levněji, cena by
v některých případech mohla být i dražší než E.ON. Je tam riziko menší stability.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako dodavatele, v případě ukončení smlouvy se stávajícím
dodavatelem, elektřiny firmu E.ON .
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/14 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 16. - Projednání pomoci ukrajinským uprchlíkům
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se situací ohledně ukrajinských občanů ubytovaných v
obci. Jedna žena odjela zpět na Ukrajinu a druhá ji bude do konce měsíce následovat i s dětmi.
Prostory MC tedy budou opět volné. Není důvod nabízet nově i prostory KC. Pokud by bylo
potřeba je možné kdykoliv poskytnout. Postele jsou již nakoupeny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nabízení pouze prostory MC pro ubytování ukrajinských
uprchlíků.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/15 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 17. - Zádveřice Raková
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s pozvánkou starosty obce na obecní oslavy a setkání
tří obcí konané 16.7.2022. Zajištěné je i ubytování. Navrhuje opět vyhlásit obecním rozhlasem, aby
se lidé mohli nahlásit a poté zamluvit autobus. Dále je potřeba vymyslet dar – skleněná váza jim již
byla darována. Cena zájezdu by byla dotována 50% z rozpočtu obce.
Následná diskuze:
Zastupitelka obce Marcela Hajkrová: Ubytování asi nemá smysl řešit. Autobus se vždy v noci
vracel.
Zastupitel obce Martin Matysek: Může poptat sochu od sochaře z Haček.
Zastupitel obce Václav Konečný: Obrázek s karikaturami starostů a symbolů obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek ve výší 50% na dopravu do obce Zádveřice Raková.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/16 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 18. - Žádost SDH
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí SDH o finanční podporu na zajištění
cateringu a programu oslavy svátku sv. Anny, jehož součástí bude i svěcení praporu SDH. Mají být
pozvání zástupci všech tří obcí Raková. Celková cena je 96 000 Kč, součástí je reklama v médiích.
Hlavní interpret je Voxel.
Následná diskuze:
Starosta obce Petr Hajkr: Souhlasí, příležitost je končící zastupitelstvo, dlouho tady nebyla žádná
velká akce.
Zastupitel obce Martin Matysek: O doprovodný program se postará i SDH.
Zastupitelka obce Marcela Hajkrová: Budou i ukázky řemesel a další atrakce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost SDH o finanční podporu ve výši 96 000 Kč na zajištění
oslavu stávku sv. Anny.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 28/2022/17 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 19. - Návrh na zrušení usnesení č. 27/2022/13
Starosta obce navrhuje zrušení usnesení č. 27/2022/13. Nevidí důvod, proč by si s tím měl
přidělávat starosti těsně před koncem zastupitelstva. Telefonický kontakt na nové telefonní číslo
obce může předávat i po volbách.
Následná diskuze:
Zastupitel obce Václav Konečný: Zopakoval důvody představené na předchozím zastupitelstvu.
Zastupitelka obce Marcela Hajkrová: Navrhuje zřízení nového tel. čísla až po volbách. Mezi
volbami a ustavující schůzí může starosta informovat o novém čísle.
Zastupitelé Martin Matysek, Josef Srovnal, Marcela Hajkrová: Pravdu mají oba.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení usnesení č. 27/2022/13.
Výsledek hlasování: Pro 1 (Petr Hajkr)
Usnesení nebylo schváleno.

Proti 1 (Václav Konečný)

Zdrželi se 3

Bod 20. - Diskuze
• Zastupitel Václav Konečný: Jaký je stav ohledně nabídky na multifunkční hřiště?
◦ Starost obce Petr Hajkr: Je vytyčeno. Urgence o nabídku.
• Zastupitel Václav Konečný: V lokalitě Líšníky je potřeba posekat trávu. Nově vysazené
stromky již nejsou vidět. Velmi hustý porost kopřiv a černého bezu.
Bod 21. - Závěr

Přílohy:
• Smlouva o přijetí dotace od OK – JPO
• Smlouva o přijetí dotace od OK – projekt ČOV
• Záměr obce – pronájem pozemku 88/6
• Záměr obce – odprodej pozemku 2/3
• Záměr obce – pronájem studny
• Smlouva o zřízení věcného břemene – E.ON Distribuce
• Nabídky na dodávku elektřiny

Zápis byl vyhotoven dne: 24. 5. 2022

Zapisovatel:

Václav Konečný

Ověřovatelé: Marcela Hajkrová

Starosta:

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

Martin Matysek

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

Petr Hajkr

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

