Zápis z 7 . zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE RÁJEČKO
Pořadové číslo ZO
Ráječko:
Zápis provedl(a):
Místo konání:
Přítomni:

Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé:

7.
Lucie
Menšíková

Datum konání:

12.3.2020

Začátek jednání: 18:00 hodin

Konec jednání: 18: 30 hod.
Josef Fojt, Miroslav Havlíček, Pavel Henek, Jaroslav Kopecký,
Zdeněk Menšík, Helena Musilová, Zdeněk Nečas, Hana
Průchová, Vít Rajtšlégr, Kateřina Sehnalová, Jan Sehnal,
Lubomír Zapletal
Světla Havlíčková, Pavel Kouřil, Jaroslav Martének
-Zdeněk Menšík, Jan Sehnal
Stará škola

Zahájení, schválení programu jednání, kontrola minulého zápisu.
Pan starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o
obcích ( obecní zřízení ). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Ráječko zveřejněna v souladu se zákonem nejméně 7 dní, a to od 5.3.2020 do dnešního dne. Současně byla
zveřejněna na elektronické úřední desce na www.rajecko.cz, zajišťující dálkový přístup a byla hlášena
obecním rozhlasem.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných zastupitelů konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva
obce Ráječko, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zapisovatelkou je určena paní Lucie Menšíková.
Starosta konstatuje, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce byl řádně sepsán a je se všemi
přílohami uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Zápis je také zveřejněn na internetových stránkách obce
na www.rajecko.cz.
Kontrolu minulého zasedání provedli ověřovatelé paní Hana Průchová a pan Pavel Kouřil. Zápis ověřili a
stvrdili svým podpisem.
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Jana Sehnala a pana Zdeňka Menšíka. Předsedající vznesl
dotaz, zda má někdo jiný návrh na ověřovatele zápisu.
Došlo k hlasování o ověřovatelích dnešního zápisu.
viz usnesení č. 1/7 - Výsledek hlasování:
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Pro: 12 Proti: 0 Zdržel :0
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Program:
Všichni zastupitelé obdrželi návrh programu dnešního zasedání ve znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, schválení programu jednání, kontrola minulého zápisu
Zprávy z jednání rady obce a výborů zastupitelstva obce
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Schválení účetní uzávěrky obce k 31.12.2019
Pošta, různé, interpelace
Usnesení
Závěr

Předsedající vyzval přítomné zastupitele, zda mají nějaký pozměňovací návrh či nějakou připomínku
k návrhu programu.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu
Viz usnesení č.2/7 - Výsledek hlasování:

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0

2 - Zprávy z jednání rady obce a výborů zastupitelstva obce
Všichni zastupitelé obdrželi zprávu ze zasedání rady obce, která se konala od minulého zasedání
zastupitelstva. Starosta vyzval přítomné zastupitele, zda má někdo nějakou připomínku ke zprávě ze
zasedání rady obce. Zastupitelstvo je bere na vědomí.
Starosta konstatuje, že výbory se od minulého zasedání zastupitelstva nesešly.
Pan J. Fojt vznáší dotaz na přílohu ze zápisu rady obce – rekapitulace víceprací a méněprací , jež jsou
předmětem dodatku ke smlouvě o dílo mezi obcí Ráječko s společností V&K, která provádí stavební úpravy
na obecním úřadě. Odpovídá místostarostka, že vícepráce a méněpráce jsou jako příloha založeny u zápisu
rady na obecním úřadě, do kterého může nahlédnout.
Pan Henek vznáší dotaz se žádostí o podrobnější í informace k projektu pod názvem: „ Ráječko, ul.
Osvobození a Nám.1. máje – Novostavba míst pro přecházení, chodníků, parkovacích ploch a stavební
úpravy stávajícího chodníku“. Odpovídá starosta, že v současné době je zveřejněna výzva k podání nabídky
na dodavatele tohoto projektu. Organizaci výběrového řízení provádí Mgr, Martin Budiš., současně probíhá
proces žádosti o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Popis projektu: nové místo pro přecházení
u autobusových zastávek v Ráječku, nový bezbariérový chodník od autobusových zastávek k obecnímu
úřadu a úprava parkovacích ploch a prostranství před obecním úřadem.
viz usnesení č.3/7 – výsledek hlasování:
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0
3 – Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
V materiálech na dnešní zasedání obdrželi zastupitelé návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.
Vydáním této vyhlášky dojde ke zrušení vyhlášky č. 1/2019 o nočním klidu.
Starosta otevřel diskuzi k vyhlášce: v předloženém znění vyhlášky je navrženo místo akce Dětský den
uvést Akce zahájení prázdnin, ukončení prázdnin.
Zastupitelé s úpravou souhlasí.
viz usnesení č. 4/7 – výsledek hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel: 0
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4 - Schválení účetní závěrky obce k 31.12.2019
Zastupitelé obdrželi účetní závěrku obce Ráječko k 31.12.2019, sestávající se z Rozvahy, Výkazu zisku a
ztrát a přílohy k účetní závěrce. Dále obdrželi komentář k hospodaření obce. Zastupitelé účetní závěrku
projednali a schválili ji.
viz usnesení č. 5/7 – výsledek hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0
5. Pošta, různé, interpelace
Starosta informoval o návrhu mimořádných opatření Obce Ráječko v souvislosti s opatřením vlády ČR
proti šíření viru COVID-19.
viz usnesení č. 6/7 – výsledek hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Starosta dal prostor zastupitelům a přítomným občanům v bodě různé.
Pan . Henek vznáší dotaz k průběhu prací na obecním úřadě.
Starosta odpovídá, že rekonstrukce stále probíhá V průběhu stavby po odkrytí stropů a podlah se ukázaly
nutné stavební úpravy, které nebyly v původním rozpočtu. V druhé polovině března dojde k dodání výtah.
Pan Fojt vznáší dotaz, zda bude opravena i střecha obecního úřadu.
Starosta odpovídá, že se bude opravovat i střecha.
Pan Fojt vznáší dotaz v jaké fázi je příprava řadových garáží u sběrného dvora.
Starosta odpovídá, že v současné době probíhá povolovací řízení, rada připraví návrh . Pořadník zájemců o
pozemek na stavbu garáže, který předloží zastupitelstvo. Cena bude vypočítána ze skutečně uhrazených
nákladů a bude činit podle předpokladu asi 40-50 tis Kč.
Pan Fojt vznáší dotaz, co vše obsahuje cena.Starosta odpovídá, že projektová dokumentace, stavební
povolení, pozemek.
Starosta dále upozorňuje, že se stavebníci musí striktně držet při stavbě projektové dokumentace, musí
použít jen materiály uvedené v projektové dokumentaci.
Konec 18,30 hod
Usnesení
Usnesení z 7. zasedání zastupitelstva obce Ráječko, konaného dne 12.3.2020
Staré školy Ráječku

v 18.00 hodin v budově

Usnesení ZO Ráječko č.1/7 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce
Ráječko ze 12.3.2020 pana Jana Sehnala a pana Zdeňka Menšíka.
Usnesení ZO Ráječko č.2/7
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání :
1. Zahájení, schválení programu jednání, kontrola minulého zápisu
2. Zprávy z jednání rady obce a výborů zastupitelstva obce
3. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
4. Schválení účetní uzávěrky obce k 31.12.2019
5. Pošta, různé, interpelace
6. Usnesení
7. Závěr
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Usnesení ZO Ráječko č.3/7
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy z jednání rady obce.
Usnesení ZO Ráječko č. 4/7
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o nočním klidu.
Usnesení ZO Ráječko č 5/7
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Ráječko k 31.12.2019.
Usnesení ZO Ráječko č. 6/7
Zastupitelstvo obce vydává mimořádné opatření Obce Ráječko v souvislosti s opatřením Vlády ČR proti
šíření viru COVID-19.
Závěr
Starosta konstatuje, že byly vyčerpány všechny body dnešního jednání a zasedání v 18,30 hod ukončil.
Přílohy zápisu:
1)
2)
3)
4)

Presenční listina členů zastupitelstva
Presenční listina občanů
Zveřejněná informace o konání zasedání
Listina prokazující průběh hlasování – jmenovitě

Zápis byl vyhotoven dne: 18.3.2020
Zapisovatelka: Lucie Menšíková :

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Jan Sehnal
Zdeněk Menšík

…………………………………….. dne …………………………..
……………………………………… dne ……………………………

……………………… dne: ……………
Kateřina Sehnalová
místostarostka obce Ráječko

………………………….. dne: …………….
Vít Rajtšlégr
starosta obce Ráječko
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