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

Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé:

5.
Lucie
Menšíková

Datum konání:

12.září 2019

Začátek jednání: 18:00 hodin

Konec jednání: 18,50 hod.hodin
Josef Fojt, Světla Havlíčková, Miroslav Havlíček, Pavel Henek,
Jaroslav Kopecký, Jaroslav Martének, Pavel Kouřil, Zdeněk
Menšík, Helena Musilová, Zdeněk Nečas, Hana Průchová, Vít
Rajtšlégr, Kateřina Sehnalová,
Lubomír Zapletal, Jan Sehnal
-Josef Fojt, Jaroslav Kopecký
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 4.9.2019 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 13 členů zastupitelstva
obce Ráječko, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zapisovatelkou je určena paní Lucie Menšíková.
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu pana Jaroslava Kopeckého a pana Josefa Fojta.
Viz usnesení č.1/5 - 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 provedly paní Helena Musilová a paní Světla Havlíčková bez připomínek,
bezchybnost stvrdily svým podpisem.
Všichni zastupitelé obdrželi návrh programu dnešního zasedání ve znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, schválení programu jednání, kontrola minulého zápisu
Zprávy z jednání rady obce a výborů zastupitelstva obce
Majetkové záležitosti
Pošta, různé, interpelace
Usnesení
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.2/5- 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 dal hlasovat o zprávách z rady obce.
Viz usnesení č.3/5 - Výsledek hlasování:

Pro: 13

Proti: 0 Zdrželi se : 0

Starosta konstatuje, že výbory se od minulého zasedání zastupitelstva nesešly.

Bod programu č. 3 majetkové záležitosti
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit prodej části pozemku p.č. 1791/10 , nově geometrickým
plánem označenou jako pozemek p.č. 1791/25 o výměře 31 m2 na ulici Dlouhá v majetku obce Ráječko
za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí
kupující.
Viz usnesení č.4/5 - Výsledek hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se : 0

Bod programu č. 4– Pošta, různé, interpelace
Zastupitelé obdrželi v materiálech na dnešní jednání návrh Směrnice pro tvorbu a používání sociálního
fondu obce Ráječko. Rada obce na svém zasedání dne 28.8.2019 doporučila znění této směrnice schválit.
Viz usnesení č. 5/5 Výsledek hlasování:
Pro:13 Proti: 0 Zdrželi se :0
Zastupitelé obdrželi „ na stůl“ návrh na provedení rozpočtového opatření č. 7 / 2019.
Rozpočtové opatření je nutné provést z důvodu provedení rozsáhlé opravy vodovodních rozvodů, sociálních
zařízení v budově Základní a mateřské školy, která proběhla o prázdninách v měsíci červenci a srpnu.
Viz usnesení č. 6/5 Výsledek hlasování:
Pro:13 Proti: 0 Zdrželi se :0
paragraf položka

text

příjmy

výdaje

3119
3119

5331 příspěvek ZŠ a MŠ(ponížení částky)
5171 Oprava soc.zařízení ZŠ + MŠ

-300 000,00 Kč
862 600,00 Kč

2212

5171 Oprava komunikací

-562 600,00 Kč

CELKEM
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V souvislosti s výše schváleným rozpočtovým opatřením starosta předkládá zastupitelům návrh na snížení
neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Ráječko z rozpočtu obce v roce 2019 o 300 000,Kč. ZŠ a MŠ Ráječko měla tyto prostředky plánované na opravy a protože všechny opravy uhradí majitel
budovy Obec Ráječko, sníží se příspěvkové organizaci o tuto částku neinvestiční příspěvek.
Viz usnesení č.7/5 Výsledek hlasování:
Pro:13 Proti: 0 Zdrželi se :0
P. Henek- má dotaz na rekonstrukci OÚ a přípojek elektřiny.
Starosta odpovídá, že firma zpracovává projektovou dokumentaci a po dokončení dojde k realizaci.
OÚ- provedlo se přeložení přípojek vody a plynu. Po napojení nové větve od plynařů, nastoupí stavební
firma.
S. Havlíčková vznáší dotaz, jak probíhá projekt Hlubňa.
Starosta odpovídá, že cca po 60 letech Hlubňa existuje- je zlegalizovaná. Zpracovává se projekt na její
údržbu, který bude obsahovat úpravu hráze. Zároveň se vypracuje projekt na úpravu tůní.
S. Havlíčková se ptá, zda se na tomto projektu podílí Lesy ČR.
Starosta odpovídá, že Lesy ČR spolupracují a mají zájem, aby vznikly i dále další tůně.
Starosta informuje o průběhu projektu – Garáže. Dále navrhuje termín 26.11.2019 v 18 hod. pro Seminář
k rozpočtu obce Ráječko na rok 2020. Také informuje o Dotaci na pořízení kontejnerů na tříděný odpad do
každé domácnosti a oslovuje zastupitele, ať zváží tuto možnost a podrobněji probrat na plánovaném
Semináři.
Také informuje o cyklostezce směr Rájec. Příští rok proběhnou přípravy a další rok snad realizace.
J. Fojt má dotaz, co bude s dlažbou co je před OÚ?
Starosta odpovídá, že zatím nic konkrétního, protože se zatím čeká, zda se bude realizovat úprava náměstí.
P. Kouřil upozorňuje, že v nové tůni nad Ráječkem směrem od Petrovic leží mrtvý divočák a myslí si, že by
se mě odstranit. Starosta odpovídá, že upozorní místní myslivce, aby divočáka odstranili.

Konec v 18,50 hod.
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Bod programu č. 5 - Usnesení
Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Ráječko, konaného dne 12. září 2019 v 18.00 hodin
v budově Staré školy
Usnesení ZO Ráječko č.1/5
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele dnešního zápisu pana Jaroslava Kopeckého a pana Josefa Fojta.
Usnesení ZO Ráječko č.2/5
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. Pošta, různé, interpelace
4. Usnesení
5. Závěr
Usnesení ZO Ráječko č.3/5
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy z jednání Rady obce Ráječko.
Usnesení ZO Ráječko č.4/5
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č. 1791/10 , nově geometrickým plánem označenou
jako pozemek p.č. 1791/25 o výměře 31 m2 na ulici Dlouhá v majetku obce Ráječko
za cenu 200,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
Usnesení ZO Ráječko č. 5/5
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Ráječko
Usnesení ZO Ráječko č. 6/5
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 7 /2019 ve schváleném rozpočtu obce
v roce 2019.
paragraf položka

text

příjmy

výdaje

3119
3119

5331 příspěvek ZŠ a MŠ(ponížení částky)
5171 Oprava soc.zařízení ZŠ + MŠ

-300 000,00 Kč
862 600,00 Kč

2212

5171 Oprava komunikací

-562 600,00 Kč

CELKEM

0,00 Kč

0,00 Kč

Usnesení ZO Ráječko č. 7/5
Zastupitelstvo obce schvaluje snížení neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce v roce 2019 pro
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Ráječko o 300 000,- Kč.
Bod programu č.9 – Závěr
Starosta konstatuje, že byly vyčerpány všechny body dnešního jednání a zasedání v
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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 :
Ověřovatelé zápisu :

Zapisovatelka: Lucie Menšíková ………………………
:…...........................................dne ……………

:………………………. ……. dne ……………

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

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