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

Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé:

9.
Lucie
Menšíková

Datum konání:

10.9.2020

Začátek jednání: 18:00 hodin

Konec jednání: 18:25 hodin
Josef Fojt, Světla Havlíčková, Pavel Henek, Jaroslav Kopecký,
Pavel Kouřil, Zdeněk Menšík, Helena Musilová, Zdeněk
Nečas, Miroslav Havlíček ,, Vít Rajtšlégr, Jan Sehnal, Kateřina
Sehnalová, Lubomír Zapletal
Hana Průchová, Jaroslav Martének
-Zdeněk Nečas, Miroslav Havlíček
Stará škola

Bod programu č. 1 - Zahájení, schválení programu jednání, kontrola minulého zápisu.
Na začátek pan starosta upozornil, že průběh zasedání je nahráván.
Předsedající – 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 2.9.2020 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 13 členů zastupitelstva
obce Ráječko, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zapisovatelkou je určena paní Lucie Menšíková.
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Zdeňka Nečase a pana Miroslava Havlíčka.
Viz usnesení č.1/9 - Výsledek hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se :0
Starosta konstatuje, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce byl řádně sepsán a je se všemi
přílohami uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.
Kontrolu minulého zasedání provedli ověřovatelé pan Kopecký a pan Martének bez připomínek,
bezchybnost stvrdili svým podpisem.
Všichni zastupitelé obdrželi návrh programu dnešního zasedání ve znění:
1. Zahájení, schválení programu jednání, kontrola minulého zápisu
2. Zprávy z jednání rady obce a výborů zastupitelstva obce
3. Majetkové záležitosti
4. Program rozvoje obce Ráječko
5. Volba zástupce obce do školské rady ZŠ a MŠ Ráječko
6. Pošta, různé, interpelace
7. Usnesení
8. Závěr
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Předsedající vyzval přítomné zastupitele, zda mají nějaký pozměňovací návrh, či nějakou připomínku
k návrhu programu a otevřel k tomuto bodu rozpravu.
Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Viz usnesení č.2/9- Výsledek hlasování:

Pro:13 Proti: 0 Zdrželi se : 0

Bod programu č. 2 - Zprávy z jednání rady obce, výborů zastupitelstva obce
Všichni zastupitelé obdrželi v materiálech k dnešnímu jednání zprávy z jednání rady obce. Starosta vyzval
přítomné zastupitele, zda mají nějaký dotaz ke zprávám z jednání rady obce.
Starosta vyzval předsedy výborů, aby přednesli zprávu z jednání výborů.
Pan Jan Sehnal přednesl zprávu z jednání finančního výboru.
Viz usnesení č.3/9 - Výsledek hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se : 0
Starosta dal hlasovat o zprávách ze schůzí rady obce.
Viz usnesení č.4/9 - Výsledek hlasování:

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se : 0

Bod programu č. 3 - Majetkové záležitosti
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
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
za kupní cenu 50 000,- Kč;- p

trvale bytem Ráječko,
odvolal zájem o koupi

-

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

trvale bytem Ráječko,
odvolal zájem koupi

-

parc.č. 1455/87, zahrada, o výměře 27 m2, do vlastnictví
trvale bytem Ráječko,
pní cenu 50 000,- Kč, pan Havlíček odvolal zájem o koupi .

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
za kupní cenu 50 000,- Kč
ahrada o výměře 27 m2 do vlastnictví pana
c a
me e, rva e y em
3 za cenu 50 000,- Kč;
- parc. č. 1455/86, zahrada, o výměře 27 m2 do vlastnictví paní
za cenu 50 000,- Kč;
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-

parc. č. 1455/87, zahrada o výměře 27 m2 do vlastnictví manželů
za cenu 50 000,- Kč;
parc.č. 1353/30, orná půda, o výměře 27 m2 do vlastnictví paní
, za cenu 50 000,- Kč
parc.č. 1353/29, orná půda , o výměře 27 m2 do vlastnictví paní
a cenu 50 000,- Kč;
parc.č. 1353/28, orná půda, o výměře 27 m2 do vlastnictví pana
za cenu 50 000,- Kč;
parc. č. 1353/27, orná půda, o výměře 27 m2 do vlastnictví pana
, Ráječko za cenu 50 000,- Kč.

Viz usnesení č.5/9 - Výsledek hlasování:

trvale bytem

trvale bytem

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se : 0

Bod programu č. 4. Program rozvoje obce Ráječko

Všichni zastupitelé obdrželi návrh vypracovaného dokumentu Program rozvoje obce Ráječko 2020-2029.
Viz usnesení č.6/9 - Výsledek hlasování:

Pro:13 Proti: 0 Zdrželi se : 0

Bod programu č. 5 - Volba zástupce obce do školské rady ZŠ a MŠ Ráječko

Je podán návrh, aby za zástupce zřizovatele byli ve školské radě ZŠ a MŠ Ráječko pan RNDr. Pavel Henek
a paní Světla Havlíčková, tak jako doposud.
Viz usnesení č. 7/9 - Výsledek hlasování:
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se :1
Bod programu č. 6– Pošta, různé, interpelace
Rozpočtové opatření č. 8/2020
paragraf položka
1111
1121
1211
4111
8115
6171
6121

text
Daň z příjmu fyz.osob ze ZČ
DPPO
DPH

příjmy

Kompenzační bonus
Zapojení přebytku z min.roku
Úpravy OÚ
Celkem

Viz usnesení č.8/9 - Výsledek hlasování:

výdaje
-900 000,00
-300 000,00
-491 300,00
1 691 300,00
320 000,00
320 000,00

320 000,00
320 000,00

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se :0

Konec v 18,25hod.
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Bod programu č. 7 - Usnesení
Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Ráječko, konaného dne 10.9.2020
Usnesení ZO Ráječko č.1/9
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele dnešního zápisu pana Zdeňka Nečase a pana Miroslava Havlíčka.
Usnesení ZO Ráječko č.2/9
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. Majetkové záležitosti
4. Program rozvoje obce Ráječko
5. Volba zástupce obce do školské rady ZŠ a MŠ Ráječko
6. Pošta, různé, interpelace
7. Usnesení
8. Závěr

Usnesení ZO Ráječko č.3/9
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy z jednání finančního výboru zastupitelstva obce.
Usnesení ZO Ráječko č.4/9
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy z jednání Rady obce Ráječko.
Usnesení ZO Ráječko č. 5/9
Zastupitelstvo ruší 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
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
a kupní cenu 50 000,- Kč;- pan

trvale bytem Ráječko,
odvolal zájem o koupi,

-

parc.č. 1455/86, zahrada o výměře 27 m2, do vlastnictví J
, trvale bytem Ráječko,
za kupní cenu 50 000,- Kč; - pan
odvolal zájem o koupim

-

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

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků pro výstavbu řadových garáží u sběrného dvoru:
- parc. č. 1353/35, orná půda o výměře 27 m2, do vlastnictví manželů
a kupní cenu 50 000,- Kč
- parc. č. 1455/85, zahrada o výměře 27 m2 do vlastnictví pana
trvale bytem
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;
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-

parc. č. 1455/87, zahrada o výměře 27 m2 do vlastnictví manželů
, za cenu 50 000,- Kč;
parc.č. 1353/30, orná půda, o výměře 27 m2 do vlastnictví paní
za cenu 50 000,- Kč
parc.č. 1353/29, orná půda , o výměře 27 m2 do vlastnictví paní
za cenu 50 000,- Kč;
parc.č. 1353/28, orná půda, o výměře 27 m2 do vlastnictví pana
Ráječko za cenu 50 000,- Kč;
parc. č. 1353/27, orná půda, o výměře 27 m2 do vlastnictví pana T
Ráječko za cenu 50 000,- Kč.

Usnesení ZO Ráječko č. 6/9
Zastupitelstvo obce schvaluje Program rozvoje obce Ráječko 2020-2029.
Usnesení ZO Ráječko č. 7/9
Zastupitelstvo obce schvaluje zástupce za zřizovatele ve školské radě ZŠ a MŠ Ráječko pana RNDr. Pavla
Henka a paní Světlu Havlíčkovou.
Usnesení ZO Ráječko č. 8/9
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 8/2020
paragraf položka
1111
1121
1211
4111
8115
6171
6121

text
Daň z příjmu fyz.osob ze ZČ
DPPO
DPH

příjmy

Kompenzační bonus
Zapojení přebytku z min.roku
Úpravy OÚ
Celkem

výdaje
-900 000,00
-300 000,00
-491 300,00
1 691 300,00
320 000,00
320 000,00

320 000,00
320 000,00

Bod programu č.8 – Závěr
Starosta konstatuje, že byly vyčerpány všechny body dnešního jednání a zasedání v 18.25 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 :

Zapisovatelka: Lucie Menšíková ………………………

Ověřovatelé zápisu : Pan Zdeněk Nečas …...........................................dne ……………
Pan Miroslav Havlíček :………………………. ……. dne ……………
……………………… dne: ……………
Bc.Kateřina Sehnalová
místostarostka obce Ráječko

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