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

Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé:

4.
Lucie
Menšíková

Datum konání:

12.6.2019

Začátek jednání: 18:00 hodin

Konec jednání: 18:40 hodin
Josef Fojt, Světla Havlíčková, Pavel Henek, Jaroslav Kopecký,
Jaroslav Martének, Pavel Kouřil, Zdeněk Menšík, Helena
Musilová, Zdeněk Nečas, Hana Průchová, Vít Rajtšlégr, Jan
Sehnal, Kateřina Sehnalová, Lubomír Zapletal
Miroslav Havlíček
-Helena Musilová, Světla Havlíčková
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 4.6.2019 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 navrhl na ověřovatele zápisu paní Světlu Havlíčkovou a paní Helenu Musilovou.
Viz usnesení č.1/4 - Výsledek hlasování:
Pro: 14 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 Menšík a pan Henek 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. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
4. Majetkové záležitosti
5. Inventarizace majetku obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ráječko
6. Závěrečný účet obce za rok 2018
7. Pošta, různé, interpelace
8. Usnesení
9. 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.2/4- Výsledek hlasování:

Pro:14 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.
Paní Havlíčková vznáší dotaz na změnu v organizaci Českého svazu žen.
Starosta odpovídá, že Český svaz žen Ráječko byl usnesením členek zrušen a byl založen nový spolek
Ženy Ráječko.
Starosta dal hlasovat o zprávách z rady obce.
Viz usnesení č.3/4 - Výsledek hlasování:

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se : 0

Starosta vyzval předsedy výborů, aby přednesli zprávu z jednání výborů.
Pan Jan Sehnal přednesl zprávu z jednání finančního výboru.
Viz usnesení č.4/4 - Výsledek hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se : 0
Bod programu č.3 - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Zastupitelé obdrželi návrh obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.
Viz usnesení č.5/4 - Výsledek hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se : 0
Bod programu č. 4 majetkové záležitosti
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemku p.č. 4140 o výměře 315 m2 za část pozemku
p.č. 4136 o výměře na 315 m2 v majetku pan
Viz usnesení č.6/4 - Výsledek hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se : 0
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit směnu pozemku p.č. 1337/3 o výměře 87 m2 a pozemku p.č.
1347/2 o výměře 197 m2 za část pozemku p.č. 1347/5 o výměře 38 m2 v majetku pana
prodej zbývající výměry za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené se směnou a
prodejem uhradí žadatelé –
(jedná se o pozemky u domu
Viz usnesení č.7/4 - Výsledek hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se : 0
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 1791/10 o výměře asi 15 m2 na ulici
Dlouhá v majetku obce Ráječko paní
Dlouhá 14 za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že veškeré
náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
Viz usnesení č.8/4 - Výsledek hlasování:
Pro:14 Proti: 0 Zdrželi se : 0
Bod programu č. 5 - Inventarizace majetku obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ráječko
Zastupitelé obdrželi protokol o provedení inventarizace majetku obce Ráječko a příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Ráječko. Starosta vyzval zastupitele, zda mají nějaký dotaz k předloženým materiálům k provedené
inventarizaci. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Viz usnesení č.9/4 - Výsledek hlasování:
Pro:14 Proti: 0 Zdrželi se : 0
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Bod programu č. 6 – Závěrečný účet obce za rok 2018
Všichni zastupitelé obdrželi dokumentaci závěrečného účtu obce Ráječko za rok 2018 - plnění a čerpání
rozpočtu za rok 2018. Do kompletního dokumentu Závěrečného účtu obce měli možnost zastupitelé i občané
nahlédnout na obecním úřadě Ráječko.
Závěrečný účet byl zveřejněn od 27.5.2019 do dnešního dne na úřední desce obecního úřadu i na
elektronické desce obecního úřadu na www.rajecko.cz, čímž je splněna podmínka zákona č. 250/ 2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, zveřejnění závěrečného účtu
obce po dobu nejméně 15 dnů před jeho projednáváním v zastupitelstvu obce. Do dnešního dne nebyly tak
vzneseny žádné připomínky ani námitky. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit i dnes
ústně na zasedání zastupitelstva.
Starosta vyzval přítomné občany, zda mají nějakou připomínku k závěrečnému účtu obce za rok 2018.
Žádná připomínka nebyla vznesena.
Při přezkoumání hospodaření obce Ráječko za rok 2018 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené
v ustanovení § 10 odst.3 písm.c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to nedostatky , spočívající ze
vzniku správního deliktu podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla územních rozpočtů . Poskytovatel
nezveřejnil veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový
přístup v souladu se zákonem.
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření obce byly zjištěny chyby a nedostatky, uzavírá se
projednání závěrečného účtu obce výrokem: Zastupitelstvo obce Ráječko schvaluje závěrečný účet obce
za rok 2018 – celoroční hospodaření obce s výhradou.
Nápravná opatření
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky, je nutné přijmout
opatření k nápravě: Uzavřené veřejnoprávní smlouvy byly dne 23.10.2018 zveřejněny na webu
www.rajecko.cz.
Přijaté systémové opatření k nápravě:
Obec Ráječko bude vždy zveřejňovat na webu umožňující dálkový přístup uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
Viz usnesení č.10/4 - Výsledek hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se :0
Bod programu č. 7– Pošta, různé, interpelace
Pravomoc schvalovat rozpočtová opatření
V minulých volebních obdobích udělilo zastupitelstvo obce radě pravomoc schvalovat rozpočtová opatření
do výše 300 000,- Kč a schvalovat rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací a transferů, jak v příjmové,
tak ve výdajové části rozpočtu obce v neomezené výši.
Viz usnesení č.11/4 - Výsledek hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se :0
Spolek kynologický klub Ráječko požádal o změnu smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2019 z rozpočtu
obce. Jedná se o změnu rozpočtu:
položka nákup židlí + 17 250
položka zastřešení venkovního prostoru pro sezení - 17 250,- kč
Zastupitelé žádost projednali a schválili uzavření dodatku ke smlouvě, jehož předmětem bude výše
uvedená změna rozpočtu.
Viz usnesení č.12/4 - Výsledek hlasování:
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se :0
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Starosta seznamuje s výsledky výběrového řízení na zakázku malého rozsahu: „ Ráječko.mobilita- Obecní
úřad, odstranění bariér“. Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána nabídka od : Stavební společnost V&K
s.r.o., K Ochozi 1406, 593 0 Bystřice nad Pernštejnem s nabídkovou cenou 4 713 729,- Kč .
Rada obce schválila uzavření smlouvy dílo mezi obcí Ráječko a Stavební společnost V&K s.r.o.
Předmětem smlouvy je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „ Ráječko, mobilita- Obecní
úřad, odstranění bariér za cenu 4 713 729,- Kč.
Realizace akce proběhne po podpisu smlouvy o dílo, zřejmě v měsíci srpnu. Po dobu realizace bude obecní
úřad přestěhován do budovy Staré školy, Osvobození 49. Z tohoto důvodu je také předložen návrh na
schválení další obřadní síň v budově Staré školy V Ráječko, Osvobození 49. Obec Ráječko bude mít tak
dvě obřadní síně- v budově obecního úřadu Ráječko a v budově Stará škola.
Viz usnesení č.13/4 - Výsledek hlasování:

Pro: 14

Proti: 0 Zdrželi se :0

Z. Menšík zve všechny zastupitelé na oslavy 120. Výročí založení SDH Ráječko.
P. Henek- přednáší žádost pana
na zakoupení dlažby na chodník v lokalitě Padělky. Navrhuje
žádost postoupit na jednání Rady obce. Dále pan Henek vznáší dotaz, kde jsou staré židle ze Staré školy,
když byly zakoupeny nové.
Starosta odpovídá, že souhlasí s návrhem postoupit Žádost pana Kuběny na jednání Rady obce a sděluje, že
část židlí byla prodána firmě Johnson´s Control´s Ráječko.
P. Kouřil- má dotaz, kdy přijede firma na seřízení rozhlasů a dotazuje se na další termín Zastupitelstva Obce
Ráječko.
Starosta sděluje, že další jednání ZO Ráječko bude 12.9.2019
S. Havlíčková- má dotaz, jak to vypadá s realizací Domu pro seniory.
Starosta odpovídá, že během měsíce srpna plánuje setkání všech zastupitelů, kde se bude jednat o Domě pro
seniory a seznámí je s dalším postupem a vizualizací stavby. Žádá všechny zastupitele o písemné vyjádření,
zda budou mít volný termín během srpna na toto jednání.
Konec 18,40 hod.
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Bod programu č. 8 - Usnesení
Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Ráječko, konaného dne 12.6.2019 v 18.00 hodin v budově
Staré školy v Ráječku
Usnesení ZO Ráječko č.1/4
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele dnešního zápisu paní Helenu Musilovu a paní Světlu
Havlíčkovou.
Usnesení ZO Ráječko č.2/4
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. Majetkové záležitosti
5. Inventarizace majetku obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ráječko
6. Závěrečný účet obce za rok 2018
7. Pošta, různé, interpelace
8. Usnesení
9. Závěr
Usnesení ZO Ráječko č.3/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy z jednání Rady obce Ráječko.
Usnesení ZO Ráječko č.4/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy z jednání finančního výboru zastupitelstva obce.
Usnesení ZO Ráječko č. 5/4
Zastupitelstvo obce vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.
Usnesení ZO Ráječko č. 6/4
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p.č. 4140 o výměře 315 m2 v majetku obce Ráječko za část
pozemku p.č. 4136 o výměře na 315 m2 v majetku paní
Usnesení ZO Ráječko č. 7/4
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p.č. 1337/3 o výměře 87 m2 a pozemku p.č. 1347/2 o výměře
197 m2 v majetku Obce Ráječko za část pozemku p.č. 1347/5 o výměře 38 m2 v majetku pana
prodej zbývající výměry za cenu 200,- Kč/m2, s tím, že veškeré náklady spojené se
směnou a prodejem uhradí kupující.
Usnesení ZO Ráječko č. 8/4
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 1791/10 o výměře asi 15 m2 na ulici Dlouhá paní
Dlouhá 14 za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí
kupující.
Usnesení ZO Ráječko č. 9/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky provedené inventarizace majetku obce Ráječko a příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Ráječko k 31.12.2018.
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Usnesení ZO Ráječko č.10/4
Zastupitelstvo obce Ráječko schvaluje závěrečný účet obce za rok 2018 – celoroční hospodaření s výhradou.
Zastupitelstvo obce přijímá opatření k nápravě zjištěných nedostatků při přezkoumání hospodaření :
Uzavřené veřejnoprávní smlouvy byly dne 23.10.2018 zveřejněny na webu www.rajecko.cz. Zastupitelstvo
obce přijímá systémové opatření k nápravě : Obec Ráječko bude vždy zveřejňovat na webu umožňující
dálkový přístup uzavřené veřejnoprávní smlouvy
Usnesení ZO Ráječko č. 11/4
Zastupitelstvo obce uděluje radě obce pravomoc schvalovat rozpočtová opatření do výše 300 000,- Kč a
schvalovat rozpočtová opatření týkající se přijetí dotací a transferů, jak v příjmové, tak ve výdajové části
rozpočtu obce v neomezené výši.
Usnesení ZO Ráječko č. 12/4
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Obcí
Ráječko a Kynologickým klubem , jehož předmětem je změna rozpočtových položek .
Usnesení ZO Ráječko č. 13/4
Zastupitelstvo obce schvaluje další obřadní síň v budově Staré školy v Ráječku, Osvobození 49.
Bod programu č.9 – Závěr
Starosta konstatuje, že byly vyčerpány všechny body dnešního jednání a zasedání v 18,40 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 : Paní Helena Musilová :…...........................................dne ……………

Paní Světla Havlíčková :………………………. ……. dne ……………

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

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