Usnesení z 24. schůze Rady obce Ráječko ze dne 26.8.2020
Usnesení rady obce č. 1/24
Rada obce schvaluje program 24. schůze rady obce v navrženém znění.
Usnesení rady obce č. 2/24
Rada obce bere na vědomí informaci o dokumentech z Městského úřadu Blansko, Stavební
úřad týkající se nemovitostí v obci Ráječko.
Usnesení rady obce č. 3/24
Rada obce schvaluje navržený program jednání zastupitelstva obce dne 10.9.2020.
Rada obce doporučuje zastupitelstvu vzít zpět část usnesení č. 7/8 ze dne 11.6.2020 : a sice
zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemků p.č. 1353/19,1455/4 a 1455/69 ve
vlastnictví obce Ráječko, v katastrálním území i obci Ráječko, nově geometrickým plánem č.
880-59/2020 označených jako pozemky :
- parc. č. 1353/35, orná půda o výměře 27 m2, do vlastnictví
, trvale
bytem Ráječko,
za kupní cenu 50 000,- Kč –
sdělil, že
pozemek bude kupovat společně se svojí manželkou do společného jmění manželů
-

parc.č.1455/85, zahrada, o výměře 27 m2, do vlastnictví
Ráječko,
za kupní cenu 50 000,- Kč;o koupi

trvale bytem
Ivo odvolal zájem

-

parc.č. 1455/86, zahrada o výměře 27 m2, do vlastnictví
Ráječko,
za kupní cenu 50 000,- Kč; - pan
koupi

, trvale bytem
odvolal zájem

-

parc.č. 1455/87, zahrada, o výměře 27 m2, do vlastnictví
bytem Ráječko,
za kupní cenu 50 000,- Kč, pan
koupi .

trvale
odvolala zájem o

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit prodej pozemků pro výstavbu řadových
garáží u sběrného dvoru:
- parc. č. 1353/35, orná půda o výměře 27 m2, do vlastnictví manželů
a
, trvale bytem Ráječko,
za kupní cenu 50 000,Kč
- parc. č. 1455/85, zahrada o výměře 27 m2 do vlastnictví pana
, trvale
bytem Ráječko,
za cenu 50 000,- Kč;
- parc. č. 1455/86, zahrada, o výměře 27 m2 do vlastnictví paní
,
trvale bytem Ráječko,
za cenu 50 000,- Kč;
- parc. č. 1455/87, zahrada o výměře 27 m2 do vlastnictví manželů
, trvale bytem Ráječko,
, za cenu 50 000,- Kč;
- parc.č. 1353/30, orná půda, o výměře 27 m2 do vlastnictví paní
trvale bytem Ráječko,
za cenu 50 000,- Kč
- parc.č. 1353/29, orná půda, o výměře 27 m2 do vlastnictví paní J
Ráječko za cenu 50 000,- Kč;
- parc.č. 1353/28, orná půda, o výměře 27 m2 do vlastnictví pana
cenu 50 000,- Kč;

-

parc. č. 1353/27, orná půda, o výměře 27 m2 do vlastnictví pana
trvale bytem
Ráječko za cenu 50 000,- Kč.

Usnesení rady obce č. 4/24
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit Program rozvoje obce Ráječko 2020-2029.
Usnesení rady obce č. 5/24
Rada obce souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Ráječko a E.ON Distribuce , jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemku p.č.158/2,
65/63,4136/2, 4175, st.604 ve vlastnictví Obce Ráječko pro kabelové vedení NN, kabelová
skříň, uzemnění- přípojka elektrické energie do budovy na pozemku p.č. st. 604 za
jednorázovou úplatu ve výši 2 200 Kč.
Usnesení rada č. 6/24
Rada obce schvaluje uzavření licenční smlouvy na veřejné provozování hudebních děl mezi
Obcí Ráječko a OSA , předmětem je autorská odměna za provozování rozhlasu ve výši 8651
Kč.
Usnesení rady obce č.7 /24
Rada obce schvaluje program pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Ráječko určených na
provoz spolků v roce 2021.
Usnesení rady obce č. 8/24
Rada obce souhlasí s cenovou nabídkou společnosti 2F projekt na zpracování projektové
dokumentace stávajícího stavu kulturního domu Stará škola a studie přístavby včetně
bezbariérového řešení vstupu do objektu za cenu 78 000,- Kč.
Usnesení rady obce č. 9/24
Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č.7/2020 ve schváleném rozpočtu obce
nárok 2020.
paragraf položka
1361
1381
4111
4122
3721
5169
3722
5169
3729
5169
6115
5021
6171
5171

text
Správní poplatky
Daň z hazard.her
ÚZ 98193-Dotace volby do zast.ÚSC
Neinvest.dotace JMK-oprava střechy OÚ
Sběr a svoz nebezp.odpadů
Sběr a svoz komunál.odpadu
Ost.nakládání s odpady
ÚZ 98193-Výdaje volby do zast.ÚSC
Oprava střechy -OÚ zapojení dotace
Celkem

příjmy
výdaje
5 300,00
23 500,00
31 000,00
300 000,00
23 700,00
16 500,00
-11 400,00
31 000,00
300 000,00
359 800,00 359 800,00

Usnesení rady č.10/24
Rada obce bere na vědomí všechny informace, které byly na schůzi rady dne 26.8.2020
předloženy.

