Zápis z 3 zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE RÁJEČKO
Pořadové číslo ZO
Ráječko:
Zápis provedl(a):
Místo konání:
Přítomni:

Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé:

3.
Lucie
Menšíková

Datum konání:

14.3.2019

Začátek jednání: 17:00 hodin

Konec jednání: 17: 30 hodin
Josef Fojt, Světla Havlíčková, Miroslav Havlíček, Pavel Henek,
Jaroslav Kopecký, Jaroslav Martének, Zdeněk Menšík, Helena
Musilová, Zdeněk Nečas, Hana Průchová, Vít Rajtšlégr, Jan
Sehnal, Kateřina Sehnalová, Lubomír Zapletal
Pavel Kouřil
-Zdeněk Menšík, Pavel Henek
Stará škola

Zahájení, schválení programu jednání, kontrola minulého zápisu.
Na začátek pan starosta upozornil, že průběh zasedání je nahráván.
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 6.3.2019 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 14 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.
Kontrolu minulého zasedání provedli ověřovatelé pan Jan Sehnal a pan Pavel Kouřil. Zápis ověřili a stvrdili
svým podpisem.
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Zdeňka Menšíka a pana Pavla Henka. Předsedající vznesl
dotaz, zda má někdo jiný návrh na ověřovatele zápisu.
Došlo k hlasování o ověřovatelích dnešního zápisu.
viz usnesení č. 1/3 - Výsledek hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel : 1
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Program:
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. Střednědobý výhled rozpočtu obce 2019/2021
4. Schválení účetní závěrky obce k 31.12.2018
5. Majetkové záležitosti
6. Pošta, různé, interpelace
7. Usnesení
8. 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/ 3 - Výsledek hlasování:

Pro: 14

Proti: 0 Zdrželi se: 0

2 - Zprávy z jednání rady obce a výborů zastupitelstva obce
Starosta přednesl zprávu z jednání kontrolního výboru . Zastupitelé obdrželi zprávu ze zasedání rady obce.
Starosta vyzval přítomné zda mají dotaz k činnosti kontrolního výboru a rady obce.
viz usnesení č.3/3- výsledek hlasování:
Pro:14 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Rada na své chůzi dne 26.2.2019 doporučila zastupitelstvu schválit poskytnutí finančního daru pro spolek
Ženy Ráječko, z.s. ve výši 45 000,- Kč na činnost v roce 2019 ( rada revokovala usnesení o poskytnutí
neinvestiční dotace pro Český svaz žen Ráječko, který v naší obci zanikl).
viz usnesení č.4/3 – výsledek hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 0
3 - Střednědobý výhled rozpočtu obce 2019/2021
Zastupitelé obdrželi v materiálech návrh střednědobého výhledu rozpočtu. Výhled byl zveřejněn na úřední
desce od 27.2.2019 do dnešního dne. Starosta vyzval zastupitele, zda mají nějaký dotaz k předloženému
návrhu střednědobého výhledu.
viz usnesení č. 5/3 – výsledek hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel: 1
P. Henek vznáší dotaz, proč se musí schvalovat Střednědobý rozpočtový výhled, k čemu to je?
Pan starosta s paní místostarostou odpovídají, že dle zákona má obec povinnost schvalovat Střednědobý
rozpočtový výhled.
4 - Schválení účetní závěrky obce k 31.12.2018
Zastupitelé obdrželi v materiálech účetní závěrku obce k 31.12.2018. Závěrka se skládá z rozvahy, výkazu
zisku a ztrát a přílohy.
viz usnesení č. 6/3 – výsledek hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel: 0
5- Majetkové záležitosti
Rada obce doporučila zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 1134/1 o výměře asi 14 m2 ( výměra
bude upřesněna geometrickým plánem) pan
za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že
veškeré náklady související s prodejem uhradí kupující.
Ve lhůtě 5.12.2019 do 22.12.2018 byl zveřejněn záměr obce na prodej části pozemku p.č. 1134/1 o výměře
14 m2 . O prodej části pozemku požádala pan
Jedná o předzahrádku domu
Starosta vyzval zastupitele, zda mají nějaké dotazy k předloženému návrhu.
viz usnesení č. 7/3 – výsledek hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel: 0
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Rada obce doporučila zastupitelstvu nákup budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č.
st. 604 od
za cenu 70 000,- Kč.
Jedná se o budovu
. Budova má výměru asi 33 m a je postavená na
pozemku p.č. st. 604, který je ve vlastnictví obce Ráječko. Obec může budovu využít například na parkování
obecní techniky.
Starosta vyzval zastupitele, zda mají nějaké dotazy k předloženému návrhu.
viz usnesení č. 8/3 – výsledek hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel: 0
6- Pošta, různé, interpelace
Starosta dal prostor zastupitelům a přítomným občanům v bodě různé.
Starosta informoval zastupitele o instalaci nových rozhlasů.
Starosta upřesňuje termín příštího zasedání ZO - středa 12.6.2019 v 18hod.
P. Nečas upozorňuje, že si občané stěžují na opakovaný zápach u přečerpávací stanice u cyklostezky.

Konec v 17,30
Usnesení
Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Ráječko, konaného dne 14.3.2019
Staré školy Ráječku

v 17.00 hodin v budově

Usnesení ZO Ráječko č.1/3 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce
Ráječko ze dne 14.3.2019 pana Zdeňka Menšíka a pana RNDr. Pavla Henka.
Usnesení ZO Ráječko č.2/3
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního jednání:
1. Zahájení, schválení programu jednání, kontrola minulého zápisu
2. Zprávy z jednání rady obce a výborů zastupitelstva obce
3. Střednědobý výhled rozpočtu obce 2019/2021
4. Schválení účetní závěrky obce k 31.12.2018
5. Majetkové záležitosti
6. Pošta, různé, interpelace
7. Usnesení
8. Závěr
Usnesení ZO Ráječko č.3/3
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o jednání kontrolního výboru a jednání rady obce.
Usnesení ZO Ráječko č.4/3
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru pro spolek Ženy Ráječko, z.s. ve výši 45 000,- Kč
na činnost v roce 2019.
Usnesení ZO Ráječko č. 5/3
Zastupitelstvo schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Ráječko na období 2019-2021.
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Usnesení ZO Ráječko č 6./3
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce Ráječko k 31.12.2018.
Usnesení ZO Ráječko č.7/3
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 1134/1 o výměře asi 14 m2 ( výměra bude
upřesněna geometrickým plánem) paní
za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že
veškeré náklady související s prodejem uhradí kupující.
Usnesení ZO Ráječko č.8/3
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup budovy bez čísla popisného nebo evidenčního na pozemku p.č. st. 604
od
. za cenu 70 000,- Kč.
Závěr
Starosta konstatuje, že byly vyčerpány všechny body dnešního jednání a zasedání vhod 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: 20.3.2019
Zapisovatelka: Lucie Menšíková :

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Menšík

Pavel Henek

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

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

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