Zápis z 29. řádného zasedání zastupitelstva obce
Raková u Konice
konaného dne 27. 6. 2022 v místnosti Kulturního centra v Rakové u Konice
Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hod a skončeno v 19:00 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 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 5
Usnesení č. 29/2022/1 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 28/2022
4. Seznámení s Fin 5 - 2022
5. Projednání odprodeje části obecní parcely
6. Projednání počtu volených zastupitelů obce
7. Projednání účetní závěrky za rok 2021
8. Projednání závěrečného účtu za rok 2021
9. Projednání odkupu obecního majetku
10. Projednání vyhlášeného záměru
11. Projednání smlouvy o právu provést stavbu
12. Diskuse
13. Závěr
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 28/2022
4. Seznámení s Fin 5 - 2022
5. Projednání odprodeje části obecní parcely
6. Projednání počtu volených zastupitelů obce
7. Projednání účetní závěrky za rok 2021
8. Projednání závěrečného účtu za rok 2021
9. Projednání odkupu obecního majetku
10. Projednání vyhlášeného záměru
11. Projednání smlouvy o právu provést stavbu
12. Diskuse
13. Závěr
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 29/2022/2 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 3. - Seznámení se zápisem 28/2022
Místostarosta obce seznámil zastupitelstvo s usneseními zápisu č. 28/2022 z konání řádného
zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Bod 4. - Seznámení s Fin 5 - 2022
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s plněním rozpočtu obce za období 5/2022:
Příjmy: 2 304 417,80 Kč, tj. 41,06% rozpočtu po změnách
Výdaje: 2 440 396,13 Kč, tj. 43,48% rozpočtu po změnách
Dále starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými položkami plnění rozpočtu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

Bod 5. - Projednání odprodeje části obecní parcely
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se žádostí XXXXX o odkup části obecní parcely č.
1115/6. Nebyly předloženy žádné nové okolnosti od posledního projednání žádosti. Na parcele má
vést kanalizace. Odprodej bude možný až po vybudování kanalizace. K užívání parcely žadatelkou
nemá zastupitelstvo výhrady.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zamítá žádost paní XXXXX o odkup části parcely 1115/6 z důvodu
budoucího vedení kanalizace.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 29/2022/3 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 6. - Projednání počtu volených zastupitelů obce
Starosta obce navrhuje 7 zastupitelů na volební období 2022.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce stanovuje sedm členů zastupitelstva na volební období 2022-2026.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 29/2022/4 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 7. - Projednání účetní závěrky za rok 2021
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s účetní závěrkou obce za rok 2021. Připomínky
kontroly z Olomouckého kraje byly napraveny formou nové inventury.
Příjmy 6 978 044,86 Kč, tj. 128,41% rozpočtu po změnách,
Výdaje: 6 521 456,87 Kč, tj. 120% rozpočtu po změnách.
Obec hospodařila s přebytkem 456 587,99 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Raková u Konice na svém zasedání konaném dne 27. 6. 2022 schválilo
závěrečný účet obce vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijalo tato
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků při přezkoumání hospodaření.
Nedostatek:
Při auditu KÚOK bylo zjištěno pochybení v rámci inventarizace obce za rok 2021
Opatření k nápravě:
Byla provedena nová inventarizace obce za rok 2021 a odstraněny chyby a nedostatky
Lhůta pro plnění přijatého opatření:
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru kontroly budou nejpozději do 15 dní od konání
zastupitelstva zaslány dokumenty k nahlédnutí.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 29/2022/5 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 8. - Projednání závěrečného účtu za rok 2021
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem mateřské školy za rok 2021.
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 a mateřské školy za rok 2021
bez výhrad.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti 0

Zdrželi se 0

Usnesení č. 29/2022/6 bylo schváleno.

Bod 9. - Projednání odkupu obecního majetku
Starosta požádal zastupitelstvo o možnost odkupu obecního notebooku. Obecní dokumentaci
s SW by převedl na jiný počítač.
Následná diskuze:
Zastupitel Václav Konečný: Pro stanovení ceny je nejprve znát účetní hodnotu. Pod tu bychom
nikdy neměli jít. Pak teprve můžeme určit cenu.
Starosta obce Petr Hajkr: Souhlasí a zjistí účetní hodnotu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce zjištění účetní ceny obecního notebooku z důvodu
jeho možného odprodeje.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 29/2022/7 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 10. - Projednání vyhlášeného záměru
Starosta obce seznámil zastupitelstvo se záměrem na odprodej obecních pozemků
oddělených z parcely č. 2/3 dle přiloženého geometrického plánu. Žadatel i jediný zájemce je
XXXXX.
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 XXXXX 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. 29/2022/8 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 11. - Projednání smlouvy o právu provést stavbu
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s žádostí XXXXX o provedení stavby na odprodávané
části pozemku 2/3. Chce již začít se stavbou oplocení, ale nyní by musel čekat na dokončení vkladu
do katastru nemovitostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost XXXXX o provedení stavby na části pozemku č. 2/3
odprodávané dle přiloženého geometrického plánu.
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 29/2022/9 bylo schváleno.

Proti 0

Zdrželi se 0

Bod 12. - Diskuze
• Starosta obce Petr Hajkr: V týdnu bude dodán dar obcím Raková (karikatury).
• Starosta obce Petr Hajkr: K zájezdu - přihlášeno 30 občanů autobusem, někteří pak dorazí
osobně. Cena za dopravu bude cca 15 000 Kč, tedy 250 Kč / osoba.
• Starosta obce Petr Hajkr: Nastoupí XXXX, dále budou dva pracovníci na veřejně prospěšné
práce z úřadu práce – od 1.7. mají odpracovat nejméně 30 hod za měsíc. Problémem jsou
dva zadřené křovinořezy – u pojišťovny zjistit možnost plnění.
Bod 13. - Závěr

Přílohy:
• závěrečný účet
• geometrický plán k parc. č. 2/3

Zápis byl vyhotoven dne: 3. 7. 2022

Zapisovatel:

Václav Konečný

Ověřovatelé: Marcela Hajkrová

Starosta:

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

Josef Srovnal

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

Petr Hajkr

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

