Zápis z 10. zasedání zastupitelstvo a obce Ráječko, které se konalo v pondělí 21.12.2020
v 18.00 hodin ve staré škole v Ráječku

Zápis z 10. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE RÁJEČKO
Pořadové číslo ZO
Ráječko:
Zápis provedl(a):
Místo konání:
Přítomni:

Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé:

10

Datum konání:

21.12.2020

Jana
Začátek jednání: 18:00 hodin
Vejplachová
Stará škola
Konec jednání: 18:25 hodin
Josef Fojt, Světla Havlíčková, Miroslav Havlíček, Pavel Henek, ,
Jaroslav Martének, Pavel Kouřil, Zdeněk Menšík, Helena
Musilová, Zdeněk Nečas, Hana Průchová, Vít Rajtšlégr, Jan
Sehnal, Kateřina Sehnalová, Lubomír Zapletal
Hana Průchová , Jaroslav Kopecký
-Jan Sehnal, Pavel Kouřil

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
14.12.2020 do dnešního dne a byla hlášena obecním rozhlasem.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných zastupitelů konstatoval, že je přítomno 13 členů
zastupitelstva obce Ráječko, tudíž je zastupitelstvo usnášení schopné.
Zapisovatelkou je určena paní Jana Vejplachová.
Starosta konstatuje, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce byl řádně sepsán a je se
všemi přílohami uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Zápis je také zveřejněn na
internetových stránkách obce na www.rajecko.cz.
Kontrolu minulého zasedání provedli ověřovatelé a zápis ověřili a stvrdili svým podpisem.
Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu pana Jana Sehnala a Pavla Kouřila.
Předsedající vznesl dotaz, zda má někdo jiný návrh na ověřovatele zápisu.
Došlo k hlasování o ověřovatelích dnešního zápisu.
viz usnesení č. 1/10 - Výsledek hlasování:

Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se :2
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Program:
Všichni zastupitelé obdrželi návrh programu dnešního zasedání ve znění:
1. Zahájení, schválení programu jednání, kontrola minulého zápisu
2. Zprávy ze schůzí rady obce a výborů zastupitelstva obce
3. Rozpočet obce na rok 2021
4. Žádosti spolků o neinvestiční dotaci z rozpočtu obce v roce 2021
5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za „odpad“
6. Řád veřejného pohřebiště Ráječko
7. Majetkové záležitosti
8. Pošta, různé, interpelace
9. Usnesení
10. 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. 2/10 - Výsledek hlasování:

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0

2. Zprávy z jednání rady obce a výborů zastupitelstva obce
Předseda finančního výboru přednesl zprávu o jednání a činnosti finančního výboru.
Starosta vyzval, zda někdo má nějakou připomínku či dotaz ke zprávě o činnosti finančního
výboru.
Všichni zastupitelé obdrželi zprávu z usnesení schůzí rady obce, které se konaly a od minulého
zasedání zastupitelstva. Starosta vyzval přítomné zastupitele, zda má někdo nějakou
připomínku ke zprávě ze schůzí rady obce. Zastupitelstvo je bere na vědomí.
viz usnesení č.3/10 – výsledek hlasování:

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0

3. Rozpočet obce na rok 2021
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2021
Všichni zastupitelé obdrželi návrh rozpočtu obce na rok 2021 v třídění na paragrafy i v
položkovém znění. Návrh rozpočtu je zpracovaný v třídění podle rozpočtové skladby na
jednotlivé paragrafy, vyjadřuje závazné ukazatele, jimiž se výkonné orgány obce při
hospodaření musí řídit. Návrh rozpočtu obsahuje i údaj o skutečném čerpání a plnění rozpočtu
v roce 2020. Návrh rozpočtu byl v souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejněn na
elektronické úřední desce obecního úřadu od 2.12.2020 do dnešního dne tj. 21.12.2020 . Návrh
rozpočtu byl projednán na jednání finančního výboru a rady obce. K projednání návrhu
rozpočtu byl svolán pracovní seminář, kde měli zastupitelé dostatečný prostor na dotazy
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k návrhu rozpočtu, na semináři byly podrobně představeny a vysvětleny investiční záměry
obsažené v rozpočtu na rok 2021.
Finanční výbor i rada doporučují návrh rozpočtu schválit.
Starosta konstatuje, že rozpočet na rok 2021 je sestaven v třídění podle rozpočtové skladby na
jednotlivé paragrafy:
Rozpočtované příjmy: 19 837 600 Kč,
Rozpočtované Výdaje : 21 727 600,- Kč.
Financování ve výši 1 890 000,- Kč,
rozpočet financování příjmů (přebytek): 1 890 000,- Kč je zapojen do rozpočtu s tím, že
skutečná výše přebytku hospodaření k 31. 12. 2020 bude zapojena do rozpočtu v průběhu
roku 2021 rozpočtovým opatřením.
rozpočet příjmů + financování příjmů: 21 727 600,- Kč
rozpočet výdajů: 21 727 600,- Kč
Dále byl zveřejněn návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021-2023.
Starosta vyzval zastupitele, zda mají nějaké připomínky k návrhu rozpočtu a k návrhu
střednědobého výhledu rozpočtu či nějaké pozměňovací návrhy a otevřel rozpravu.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu rozpočtu na rok 2021 a střednědobém výhledu
rozpočtu 2021-2023.
viz usnesení č. 4/10 – výsledek hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0

4. Žádosti o neinvestiční dotace na rok 2021 z rozpočtu obce
Zastupitelé obdrželi s materiály na jednání žádosti spolků o dotaci na činnost na rok 2021:
SK Olympia ve výši 800 000,- Kč
Rekreační sporty Ráječko ve výši 57 000,-Kč
Kynologický klub ve výši 98 000,- Kč
Došlo k hlasování o poskytnutí neinvestiční dotace pro spolek SK Olympia ve výši 800 000,Kč
viz usnesení č. 5/10 – výsledek hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Došlo k hlasování o poskytnutí neinvestiční dotace pro Rekreační sporty Ráječko ve výši
57 000. ,- Kč
viz usnesení č. 6/10 – výsledek hlasování
Pro:13 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Došlo k hlasování o poskytnutí neinvestiční dotace pro Kynologický klub Ráječko ve výši
98 000 ,- Kč
viz usnesení č. 7/10 – výsledek hlasování
Pro:13 Proti: 0 Zdrželi se: 0
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5. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za „odpad“
Rada obce doporučuje zastupitelstvu schválit – vydat obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů ve výši 500,- Kč/osoba/rok.
Návrh sazby poplatku za odpad na rok 2021
(1)

(2)

Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
a)

z částky 70,- Kč za kalendářní rok a

b)

z částky 430,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných
nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
691 918,- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 691 918 Kč děleno 1 399 ( 1379 osob s pobytem na území obce + 20 staveb
určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba) = 494,58 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku
dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 430,- Kč.

Odpady 2019
příjem poplatek od občana
výdaje komunální odpad
výdaje za tříděný odpad
příjmy od EKO Kom, elektrowin, asekol
příjmyod obce spešov
výdaje nebezpečné odpady SSO
výdaje SSO
celkem odpadové hospodářství

612 723,00 Kč
691 918,00 Kč
290 837,13 Kč
182 638,25 Kč
25 320,00 Kč
150 470,24 Kč
415 002,00 Kč
-727 546,12 Kč

Maximální zákonná sazba místního poplatku je 1 000 Kč za osobu a kalendářní rok. Tvoří ji
dvě části – paušál 250 Kč a částka stanovená dle skutečných nákladů na svoz odpadu ve výši
až 750 Kč. Proto se výše poplatku v jednotlivých obcích liší.
Skutečná maximální možná sazba poplatku by mohla činit v roce 2021 až 744 ,-Kč
na poplatníka.
viz usnesení č. 8/10– výsledek hlasování
Pro:13 Proti: 0 Zdrželi se: 0
6. Řád veřejného pohřebiště
Obec Ráječko jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001
Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů je povinna
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vydat řád veřejného pohřebiště. Návrh řádu obdrželi zastupitelé v materiálech, k řádu bylo
vdané souhlasné stanovisko z Jihomoravského kraje. Vydání řádu doporučila rada obce.
viz usnesení č. 9/10– výsledek hlasování

Pro:13 Proti: 0 Zdrželi se: 0

7. Majetkové záležitosti
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit nákup stavebního pozemku p.č. st 10/2 o
výměře 43m2 v k.ú. Ráječko včetně budovy bez čísla popisného nebo evidenčního v majetku
8 600,- Kč.
viz usnesení č. 10/10– výsledek hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Rada obce doporučuje zastupitelstvu zrušit část usnesení zastupitelstva č. 7/8 ze dne 11.6.2020.
Dále doporučuje zastupitelstvu přijmout usnesení: rada obce schvaluje prodej pozemku parc.č.
1455/84, zahrada o výměře 27 m2, do vlastnictví paní
, trvale bytem
za kupní cenu 50 000,- Kč včetně DPH
viz usnesení č. 11/10– výsledek hlasování
Pro:13 Proti: 0 Zdrželi se: 0
8. Pošta, různé, interpelace
Stanovení inventarizační komise k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2020
Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce schválit složení inventarizační komise majetku obce
k 31.12.2020 : předsedkyně : Kateřina Sehnalová, členové: Miroslav Havlíček, Hana Průchová, Roman
Hanák, Jiří Neoral, Lucie Menšíková, Ivana Zapletalová . Rada obce schvaluje plán inventur
k provedení inventarizace majetku k 31.12.2020.

viz usnesení č. 12/10– výsledek hlasování

Pro:13 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Starosta dal prostor zastupitelům a přítomným občanům v bodě Různé.
Starosta informuje o možnosti přeshraniční spolupráce. Přes agenturu Bílé Karpaty a
Jihomoravský kraj jsme obdrželi žádost obce Dolný Lopašov o navázání přeshraniční
spolupráce.
Viz usnesení č. 13/10 - výsledek hlasování
Pro:13 Proti:0 Zdrželi se: 0

Pan starosta navrhuje termíny zasedání Zastupitelstva obce Ráječko v roce 2021:
18.3.2021, 17.6.2021, 16.9.2021,16.12.2021
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9. Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Ráječko

Usnesení ZO Ráječko č. 1/10 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu z jednání
zastupitelstva obce Ráječko ze dne 21.12.2020 pana Pavla Kouřila a Jana Sehnala.
Usnesení ZO Ráječko č. 2/10
1. Zahájení, schválení programu jednání, kontrola minulého zápisu
2..Zprávy ze schůzí rady obce a výborů zastupitelstva obce
3.Rozpočet obce na rok 2021
4.Žádosti spolků o neinvestiční dotaci z rozpočtu obce v roce 2021
5.Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za „odpad“
6.Řád veřejného pohřebiště Ráječko
7.Majetkové záležitosti
8.Pošta, různé, interpelace
9.Usnesení
10.Závěr
Usnesení ZO Ráječko č. 3/10
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o jednání finančního výboru zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy ze schůzí rady obce.
Usnesení ZO Ráječko č. 4/10
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2021 :
Rozpočtované příjmy: 19 837 600 Kč,
Rozpočtované Výdaje : 21 727 600,- Kč.
Financování ve výši 1 890 000,- Kč,
Zastupitelstvo obce schvaluje n střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2023.
Usnesení ZO Ráječko č 5/10
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro spolek SK Olympia na rok 2021 ve
výši 800 000,- Kč, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace po kontrole
závěrečného vyúčtování dotace v roce 2020.
Usnesení ZO Ráječko č. 6/10
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro spolek Rekreační sporty Ráječko
na rok 2021 ve výši 57 000,- Kč, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace po kontrole závěrečného vyúčtování dotace v roce 2020.
Usnesení ZO Ráječko č. 7/10
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Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace pro spolek Kynologický klub
Ráječko na rok 2021 ve výši 98 000 Kč, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace po kontrole závěrečného vyúčtování dotace v roce 2020.

Usnesení ZO Ráječko č.8 /10
Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Ráječko č. 1/2020, o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Sazba místního poplatku je stanovena touto vyhlášku ve výši 500,- Kč /
osoba/rok.
Usnesení ZO Ráječko č. 9/10
Zastupitelstvo obce vydává Řád veřejného pohřebiště obce Ráječko.
Usnesení ZO Ráječko č. 10/10
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup stavebního pozemku p.č. st 10/2 o výměře 43m2 v k.ú.
Ráječko včetně jiné stavby- budovy bez čísla popisného nebo evidenčního v k.ú. Ráječko
od
za cenu 8 600,- Kč.
Usnesení ZO Ráječko č. 11/10
Zastupitelstvo obce ruší část usnesení zastupitelstva č. 7/8 ze dne 11.6.2020 - ZO schvaluje
prodej parc.č. 1455/84, orná půda, o výměře 27 m2, do vlastnictví
za kupní cenu 50 000,- Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc.č. 1455/84, orná půda, o výměře 27 m2,
do vlastnictví pan
za kupní cenu
50 000,- Kč včetně DPH
Usnesení ZO Ráječko č. 12/10
Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizační komise pro provedení inventarizace
majetku obce k 31.12.2020 :
Předseda: Kateřina Sehnalová, členové: Miroslav Havlíček, Hana Průchová, Roman Hanák,
Jiří Neoral, Lucie Menšíková, Ivana Zapletalová
Usnesení ZO Ráječko č.13/10
Zastupitelstvo obce schvaluje jako přeshraničního partnera obec Dolný Lopašov na Slovensku.
Závěr
Starosta konstatuje, že byly vyčerpány všechny body dnešního jednání a zasedání v 18. 25
ukončil.
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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: 21.12.2020
Zapisovatelka: Jana Vejplachová

………………………………….

Ověřovatelé zápisu:
Jan Sehnal …………………………………….. dne …………………………..
Pavel Kouřil ……………………………………… dne ……………………………

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

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

Zápis ze zasedání zast. obce Ráječko dne 21.12.2020.
Stránka 8|8

