Vážení občané,
náš zpravodaj vychází po nějaké době. Na tři měsíce se v podstatě zastavil život, a to nejen v naší
obci, ale v celé republice a ve většině světa. Naštěstí je snad to nejhorší za námi. Chci touto cestou
poděkovat všem těm, díky kterým se náš život nezastavil úplně a díky kterým jsme mohli fungovat. Spousta takových lidí žije u nás v obci. Zdravotníkům, záchranářům, pracovníkům v sociálních službách, hygienikům, prodavačům, pekařům a dalším profesím, ale i těm, kteří chodili do
zaměstnání a pomáhali udržet v chodu ekonomiku naší země. A poděkování patří i těm všem, co
dodržovali všechna ta omezení, která nám pomohla tu dobu překonat. Díky Vám všem, i to pomohlo k tomu, že u nás v Ráječku, pokud vím, nebyl zaznamenán žádný výskyt onemocnění.
I přes omezení pokračovala realizace dvou největších letošních investičních akcí v naší obci.

Rekonstrukce obecního úřadu:
Tady už se opravdu finišuje a možná, že teď, když čtete tento článek, už se Obecní úřad stěhuje.
Nejvíc nás zdržuje vlhké počasí, protože pomalu vysychá podlahový beton a nemůžeme položit
podlahy. Hned po položení podlah se začneme stěhovat a počítám, že v průběhu července
všechno přestěhujeme do zrekonstruovaného úřadu a všichni uvidíte sami, co se v budově
všechno změnilo. Určitě jste si také všimli nové střechy, kterou už stačily prověřit intenzivní
deště. Naše obec získala na tuto akci dotaci 1 740 000 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na
podporu bezbariérovosti a 300 000 Kč z Jihomoravského kraje.

Místo pro přecházení a bezbariérový přístup k obecnímu úřadu:
Tato akce navazuje na rekonstrukci obecního úřadu. Její cíl je zajistit bezpečný a bezbariérový
přístup od autobusových zastávek a podniku Johnson Controls (Tyco) k obecnímu úřadu a k prodejně COOP. Stavba začala odprostřed, tedy rekonstrukcí chodníku, který musí splňovat normy
bezbariérovosti, naváže se úpravou prostranství před obecním úřadem a vybudováním místa pro
přecházení přes hlavní silnici. Celá akce by měla být dokončena do konce prázdnin. V současné
době práce trochu komplikují intenzivní deště. Na tuto akci naše obec obdržela dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury ve výši 85% uznatelných nákladů, což činí 1 350 000 Kč.

Přeji všem krásné léto, prázdniny a dovolenou.
 Vít Rajtšlégr, starosta obce

Z jednání rady obce
ze schůze rady 27.2.2020
 Rada obce vydává Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu.
 Rada obce schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12.9.2019 mezi Obcí Ráječko a Stavební společností V&K s.r.o., K Ochozi 1406, Bystřice nad Pernštejnem, kterým se
mění konečná smluvní cena díla z původních 4 611 900,90 Kč na 5 580 400,09 Kč a termín
dokončení díla na 31.7.2020.
 Rada obce schválila uzavření smlouvy o výkonu činnosti autorizovaného inspektora mezi Obcí
Ráječko a Ing. Štěpánkou Johnovou, Hředle. Předmětem smlouvy je kontrola projektové dokumentace pro oznámení stavby, činnost v rámci zkráceného stavebního řízení, vydání certifikátu., na projekt: Řadové garáže SO 200 v obci Ráječko sestávající ze 30 jednotlivých garáží,
srážková kanalizace u řadových garáží.
 Rada obce schvaluje nabídku paní Jitky Hrádkové na poskytování služeb týkající se poskytování příspěvků ze státního fondu dopravní infrastruktury na projekt: Cyklostezka Ráječko –
Rájec-Jestřebí podél silice III/37436.
 Rada obce schvaluje nabídku Mgr. Martina Budiše ze společnosti WebSport&Consulting service s.r.o. na organizaci veřejné zakázky „Ráječko, ul. Osvobození a Nám.1. máje – Novostavba míst pro přecházení, chodníků, parkovacích ploch a stavební úpravy stávajícího
chodníku“ za cenu 18 150,- Kč. Rada obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy mezi Obcí
Ráječko a WebSport&Consulting service s.r.o.
 Rada obce schvaluje cenovou nabídku pana Davida Riznera na projektovou činnost na stavbu
pasivního bytového domu u hřbitova v Ráječku, která zahrnuje: stavební část 320 000Kč, statickou část 31 500Kč, zdravotně technickou instalaci ( voda, kanalizace- vnitřní ) 83 000Kč,
řešení dešťových vod ( zpětné využívání dešťové vody ) 41 000Kč, VZT 70 000Kč, vytápění a
ohřev TUV 57 500Kč, elektro silnoproud a slaboproud 19 000Kč, hromosvod 7 500Kč, požárně bezpečnostní řešení 10 500Kč, průkaz energetické náročnosti budov, posouzení pasiv
23 000Kč, stavební fyzika – oslunění 25 500Kč, stavební fyzika – hluk 32 000Kč - cena celkem
720 500,- Kč .
 Rada obce schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi
Obcí Ráječko a OSA-Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z.s., předmětem je poskytnutí nevýhradní licence k veřejnému provozování předmětů ochrany OSA, INTERGRAM, OAZA a OOA-S ve sportovní hale v Ráječku. Odměna činí 10 361,96 Kč.

ze schůze rady 8.4.2020
 Rada obce schvaluje výsledky výběrového řízení na akci „Ráječko, ul. Osvobození a nám.1.
Máje – novostavba míst pro přecházení, chodníků, parkovacích ploch a stavební úpravy stávajícího chodníku“. Rada schvaluje za dodavatele této akce společnost BS-IMEX, spol. s.r.o. se
sídlem Zvonařka 408/16, Trnitá (Brno střed), 617 00 Brno, IČ: 63476711 s nabídkovou cenou
2 100 086,90 Kč, schvaluje uzavření smlouvy o dílo.
 Rada obce potvrzuje pana PaedDr. Pavla Vaverku ve funkci ředitele Základní a Mateřské školy
Ráječko, pan ředitel pokračuje automaticky dalším šestiletým funkčním obdobím v rámci pracovního poměru na dobu neurčitou.

ze schůze rady 28.4.2020
 Rada obce schvaluje zveřejnění záměru na prodej části pozemků p.č. 1353/19,
1455/4,1455/69-30 pozemků pro výstavbu řadových garáží u sběrného dvora-všechny pozemky jsou o stejné výměře 27 m2.
 Rada obce neschvaluje žádost paní I.Š., o prodej části obecního pozemku p.č. 3910 a 1353/20
o výměře 114 m2.
 Rada obce souhlasí s uzavírkou i objízdnou trasou s podmínkou, že po celou dobu konání akce
Blanenská desítka dne 12.9.2020 bude v Ráječku u křižovatky silnic II/374 a III/37436 zajištěna pořadatelská služba.
 Rada obce schvaluje přijetí příspěvku ve výši 1 345 370,- Kč (dotace) ze SFDI na akci „Ráječko,
ul. Osvobození a nám.1. máje – Novostavba míst pro přecházení, chodníků, parkovacích ploch
a stavební úpravy stávajícího chodníku“. Dotace bude poskytnuta ze SFDI – Státního fondu
dopravní infrastruktury.
 Rada obce souhlasí s postupem při hodnocení a výběru zájemců o pozemek na stavbu řadové
garáže u sběrného dvora.
ze schůze rady 27.5.2020
 Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit prodej pozemku pro řadové garáže pro vybrané
zájemce za prodejní cenu 50 000,- Kč / jeden pozemek o výměře 27 m2.
 Rada obce Ráječko souhlasí se zařazením svého správního území do působnosti MAS Moravský kras z.s. v období 2021-2027 a souhlasí s přípravou komunitně vedené integrované strategie území MAS Moravský kras z.s. pro období 2021-2027 na svém území.
 Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti mezi Obcí Ráječko a Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Brno. Smlouvou bude zřízena služebnost spočívající v povinnosti
Povodí Moravy strpět na pozemku p.č.3884 v k.ú. Ráječko stavbu mostu přes řeku Svitavu.

ze schůze rady 29.6.2020
 Rada obce schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ráječko k 31.12.2019.
 Rada obce schvaluje rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Ráječko – do rezervního fondu 34 655,34 Kč a do fondu odměn 100,- Kč.
 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Ráječko a společností 2F projekt
s.r.o., Podlesí 1833/13, 678 01 Blansko. Předmětem je vypracování projektové dokumentace
na stavbu pasivního bytového domu v Ráječku ve výši 720 500,- (nabídka byla schválena radou dne 27.2.2020).
 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje ve výši
300 000,- Kč na opravu střechy obecního úřadu Ráječko.

 Kateřina Sehnalová, místostarostka obce

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA MAKÁ!
Kluci z mladší přípravky kvůli koronaviru nemohli odehrát klasické jarní kolo své soutěže. To je ale nezastavilo a hned, jak to bylo možné, se pustili do trénování, které měl po většinu
sezony na starost Tonda Dvořáček, Ivoš Vladík a Marcel Mokrý.
Ti pak stihli kluky ještě přihlásit na turnaj Anticovid cup 2020 pořádaný doubravickými, který
měl dvě skupiny, skládal se ze tří kol a pak závěrečného finálového turnaje. Kluky tak čekala série
tří turnajů, ve které hráli mj. proti Doubravici, Blansku U8, Zbrojovce Brno a Sigmě Olomouc. I
když se mladší přípravka aktuálně potýká s nedostatkem hráčů, po všech těchto utkání ve své
skupině skončili za Zbrojovkou na druhém místě, a tak s přehledem postoupili do zlaté skupiny
celého Anticovid cupu, kde je vyhlíželi dva nejlepší ze skupiny druhé (Ochoz u Brna, Blansko
U9). Poslední červnový víkend pak v třicítkových vedrech odehráli tento finálový turnaj zlaté skupiny, kde v napínavých zápasech opět podlehli jen Zbrojovce a dovezli si tak pohár za druhé
místo.
Kluci v tréninku pokračují i během prázdnin a v srpnu je v Ráječku čeká ještě fotbalový
příměstský kemp, aby mohli pohodlně naskočit do nové sezony….

Fotka z finálového turnaje: Tonda Dvořáček (trenér), Ondra Slouka, Dominik Dvořáček, Daniel Flek, Jiří Semrád (zastupující trenér), Štěpán Vdoleček, Tomáš Nejezchleb, Ordogol
Unukhuslen (prostě Ono), Vašek Semrád, Jáchym Kolář (na fotce chybí Tomáš Cihlář)

Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Katastrální pracoviště Blansko, Seifertova 1336/6, 678 11 Blansko
IČ: 00213730, tel: 516 499 061, e-mail: kp.blansko@cuzk.cz, ID DS: 3vvid79

Vážení občané,
v letošním roce zahájí Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko
(dále KP Blansko), ve spolupráci s odborem obnovy katastrálního operátu KÚ pro Jihomoravský kraj,
v souladu s ustanovením § 40 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
v platném znění, obnovu katastrálního operátu novým mapováním v zastavěné části obce katastrálního území Ráječko.
Obnova katastrálního operátu proběhne v těchto etapách:

zjišťování hranic pozemků a vnějšího obvodu budov (proběhne přibližně
od června 2019 do července 2020) – provede KP Blansko

podrobné měření polohopisu katastrální mapy (proběhne v roce 2021 a 2022)
ve spolupráci s odborem obnovy katastrálního operátu KÚ pro Jihomoravský kraj

kancelářské zpracování výsledků měření, námitkové řízení a vyhlášení platnosti obnoveného operátu proběhne ve druhé polovině roku 2022
Obnovou katastrálního operátu nedochází ke změně Vašeho vlastnictví zapsaného u příslušného
katastrálního úřadu.
Zjišťování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu staveb provádí v terénu komise
v součinnosti s vlastníky nemovitostí. Vlastníci nemovitostí jsou ke komisionálnímu zjišťování průběhu hranic zváni nejméně týden předem a jsou povinni označit trvalým způsobem a na vlastní náklady nesporné hranice svých pozemků - § 37 katastrálního zákona (zdi a ploty tvořící vlastnickou
hranici není třeba označovat). Způsob označení hranic pozemků je popsán v § 91 vyhlášky č.
357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění.
Součástí nového katastrálního operátu je zobrazení všech evidovaných parcel zapsaných na
listech vlastnictví, tedy i parcel v terénu neidentifikovatelných, to je parcel sloučených do větších celků.
U těchto parcel se vyžaduje označení pouze zachovaných hranic pozemků. V ostatních případech budou hranice těchto parcel zobrazeny do nové katastrální mapy matematicko-kartografickým převodem z map dřívějších pozemkových evidencí. Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh hranice v terénu, šetří se změny hranice druhu pozemku podle skutečného stavu, zobrazení staveb, způsob a využití stavby, druh a způsob využití pozemku. Výsledky jednání komise s vlastníky při zjišťování
hranice se zaznamenávají v náčrtu zjišťování hranic a v soupisu nemovitostí, ve kterém příslušní vlastníci potvrdí svým podpisem souhlas.
Kromě zjišťování hranic komise ověřuje i další údaje, které jsou obsahem katastru. Jedná se
především o údaje o vlastníku (jméno a příjmení fyzické osoby, rodné číslo, adresu trvalého pobytu,
v případě právnické osoby její název a sídlo, IČO, atd.).
Ke zjišťování hranic je nezbytné přinést průkaz totožnosti u občanů, (u právnických osob zřizovací listinu právnické osoby), případně i jiné úřední listiny, vztahující se ke stavbám a změnám dosud
nezapsaným v katastru nemovitostí. V případě zastupování vlastníka je třeba předložit plnou moc (nemusí být úředně ověřený podpis), a to i v případě společného jmění manželů. Neúčast vlastníka nebo
jeho zástupce při jednání není na překážku využití výsledků zjišťování hranic (KZ § 42 odst. 6) k vyhotovení nové katastrální mapy.
Po zjištění průběhu hranic bude obnova katastrálního operátu pokračovat zaměřením vyšetřených
hranic a dalšího obsahu katastrální mapy.
Zaměstnanci katastrálního úřadu, členové komise pro zjišťování průběhu hranic a osoby
oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti mohou po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti. Na nemovitost, která je oplocena, mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka

nebo oprávněného uživatele (§ 7, 8, 10 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění). Pověřený zaměstnanec orgánu
státní správy prokazuje oprávnění ke vstupu na nemovitost služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Oprávněné osoby mohou v nezbytném rozsahu užívat nemovitosti ke zřizování, udržování,
přemísťování a obnovování měřických značek, signalizačních a ochranných zařízení bodového pole a
vlastník nemovitostí nebo oprávněný uživatel je povinen strpět umístění značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Porušení pořádku
na úseku zeměměřictví se dopustí ten, kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku
a může být za to pokutován.
Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; při tom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím
upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem a využívání značek.
Obnovený katastrální operát bude veřejně vyložen v obci pro účely řízení o námitkách, termín bude včas oznámen.
Blansko, červen 2020
Ing. Petr Švásta v.r.
vedoucí oddělení
aktualizace a dokumentace KN

Kontakt na pracovníky provádějící zjišťování hranic v terénu:
Katastrální pracoviště Blansko, Seifertova 6, 678 11, Blansko
Ing. Petr Švásta, petr.svasta@cuzk.cz , tel. 516 499 086, 730 164 347
Ing. Martina Malysáková, martina.malysakova@cuzk.cz, tel. 516 499 084, 730 164 346
Zdena Jonášová, zdena.jonasova@cuzk.cz – tel. 516 499 075
Aleš Frkous, ales.frkous@cuzk.cz , tel. 516 499 083

Zprávy z kynologického klubu
Ve dnech 7.-10. 5.2020 proběhl na kynologickém cvičišti KK Ráječko výcvikový víkend,
zaměřený hlavně na obrany, pod vedením figuranta Ondřeje Lodinského. Výcvikový víkend
byl určen především členům našeho klubu. Celkem se zúčastnilo dvacet psovodů, kteří se
mohli zapsat, dle jejich zvážení, na obrany a poslušnost. To vždy ve dnech a časech, které jim
vyhovovaly. Vše probíhalo za dodržení hygienických opatření v souladu se státním nařízení
vzhledem k nákaze Covid-19.
Následující sobotu,16.5.2020, jsme pořádali zkoušky z výkonu dle NZŘ a MZŘ. Nastoupilo
deset psů, z toho tři z našeho kubu. Zkoušku úspěšně složilo devět psů. Naši ji složili všichni tři,
skládali ji poprvé a byli skvělí. Zkoušky posuzovala paní rozhodčí, Ing Renata Hejčová. Byla
velmi příjemná, milá a po vyhlášení výsledků ochotně zodpověděla dotazy psovodů. Moc se jí
u nás líbilo a z organizace zkoušek/byly zde poprvé/ byla nadšena. Pochválila nám též zázemí,
za které patří velký dík obci Ráječko.
Všem zkouškařům gratulujeme a těšíme se na další akce.
 KK Ráječko

Zprávičky ze školy
Ukončení školního roku
V úterý 30. června byl v naší škole ukončen školní rok 2019/2020. Druhé pololetí probíhalo
velmi netradičně – vzhledem k uzavření škol v ČR probíhala výuka dálkovou formou. Od konce
května asi 70% dětí začalo opět chodit do školy na každodenní výuku, ostatní pokračovaly ve
výuce z domova.
Chtěl bych děti velmi pochválit za pracovitost a přizpůsobení se všem nezvyklým podmínkám ve
vyučování. Jistě jim chyběly společné akce, které doprovází závěr školního roku – sportovní
soutěže, školní akademie, výlety a mnoho dalších. Přesto si však všichni svým přístupem zaslouží velkou pochvalu za způsob, jakým celou situaci zvládli.
Velkou jedničku na vysvědčení si zaslouží zejména rodiče. Právě oni nesli největší zátěž se
zvládnutím svých pracovních, rodinných a nově i zvýšených povinností s domácí výukou dětí.
Vzhledem k hygienicko-epidemiologickým opatřením byl výrazně náročnější i provoz v naší
mateřské škole. Díky vzájemnému pochopení a respektování pravidel ze strany rodičů a učitelek
se podařilo udržet provoz školky v podobě, že si malé děti často ani nepovšimly rozdílu oproti
běžným školním dnům.
V měsíci dubnu a květnu se podařilo zrekonstruovat 2 třídy mateřské školy – třídu Žabiček a
třídu Soviček. Ve třídách jsou nové podlahy, obložení stěn, nová elektroinstalace, nové výmalby
a nátěry. Velkou zásluhu na zvládnutí rekonstrukce mají naši provozní zaměstnanci a paní učitelky ze školky, bez kterých by nebylo možné v tak krátké době tyto práce uskutečnit.
Děkuji všem zaměstnancům školy – pedagogům i provozním zaměstnancům – za jejich kvalitní
a odpovědnou práci v této nelehké a mimořádné situaci.
 PaedDr. Pavel Vaverka, ředitel školy

Rozpis LSPP – stomatologie – ČERVENEC 2020
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN (soboty, neděle a svátky).
4.7. MUDr. Kutlíková
Boskovice, Růžové náměstí 2345/12
602 882 007
5.7. MUDr. Kupková
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 457
6.7. MUDr. Kulhánková
Křtiny, Zdrav. středisko
516 414 291
11.7. MUDr. Žilka
Benešov, 19
516 467 313
12.7. MUDr. Křížová
Knínice u Boskovic, 330
774 844 735
18.7. MDDr. Koudelková
Blansko, Pražská 1b
774 168 741
19.7. MUDr. Kraml
Boskovice, Růžové náměstí 16
733 644 499
25.7. MUDr. Kopáčková
Letovice, A.Krejčího 1a
516 474 369
26.7. MUDr. Jílková
Rájec, Ol. Blažka 145
516 410 786
Mimo výše uvedenou dobu je zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice,
Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od
18:00 hodin do 24:00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 08:00 do 20:00 hodin.

Rozpis LSPP – stomatologie – SRPEN 2020
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN (soboty, neděle a svátky).
1.8. MDDr. Trubáčková
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 452
2.8. MDDr. Janáč
Boskovice, Lidická 10
537 021 289
8.8. MUDr. Jaklová
Boskovice, Smetanova 24
516 454 046
9.8. MUDr. Chatrný
Boskovice, Lidická 8
516 454 338
15.8. MUDr. Houdková
Blansko, Pražská 1b
731 144 155
16.8. MUDr. Hošáková
Adamov. U Kostela 4
516 446 428
22.8. MUDr. Bočková Jana
Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
23.8. MDDr. Hanáková
Blansko, Pražská 1b
516 418 788
29.8. MUDr. Grénarová Magda
Boskovice, Růžové nám. 16
774 710 550
30.8. MDDr. Potůček
Blansko, Pražská 1b
516 419 538
Mimo výše uvedenou dobu je zajištěna v Brně na adrese Úrazová nemocnice,
Ponávka 6, tel. 545 538 111. Úrazová nemocnice službu zajišťuje ve všední dny od
18:00 hodin do 24:00 hodin.
O sobotách, nedělích a svátcích od 08:00 do 20:00 hodin.

KRÁSNÉ LÉTO!

