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

Omluveni:
Nepřítomni:
Ověřovatelé:

12.
Lucie
Menšíková

Datum konání:

23.6.2021

Začátek jednání: 18.00 hodin

Konec jednání:
18.45 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, Jan Sehnal, Kateřina Sehnalová, Lubomír Zapletal
--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 zveřejněna na
úřední desce Obecního úřadu Ráječko, která je elektronická a zajišťuje dálkový přístup a byla hlášena
obecním rozhlasem.
Starosta dále z prezenční listiny přítomných zastupitelů konstatoval, že je přítomno 15 členů zastupitelstva
obce Ráječko, takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Zapisovatelkou je určena paní Lucie Menšíková.
Starosta navrhl na ověřovatele zápisu paní Helenu Musilovou a paní Světlu Havlíčkovou.
Viz usnesení č.1/12 - Výsledek hlasování:
Pro: 15 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 Josef Fojt a pan Lubomír Zapletal bez připomínek,
bezchybnost stvrdili svým podpisem.
Všichni zastupitelé obdrželi návrh programu dnešního zasedání ve znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, schválení programu jednání, kontrola minulého zápisu
Zprávy z jednání rady obce a výborů zastupitelstva obce
Inventarizace majetku obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ráječko
Závěrečný účet obce za rok 2020
Prodej části pozemku p.č. 1353/20 o výměře 25m2 (EG.D pod trafostanicí)
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace spolku SK Olympia Ráječko v roce 2021
Pošta, různé, interpelace
Usnesení
Závěr

Viz usnesení č. 2/12 -

Výsledek hlasování:

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se : 0
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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. Předseda
kontrolního výboru přednesl zprávu o jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce. Starosta vyzval
přítomné zastupitele, zda mají nějaký dotaz ke zprávám z jednání rady obce a kontrolního výboru.
Pan Henek vznáší dotaz ke kamerovému systému, jehož instalace je plánována a rada ji schválila. Pan
Martének objasňuje důvod zřízení kamerového systému. Kamery budou sloužit za účelem ochrany a
prevence.
Starosta dal hlasovat o zprávách ze schůzí rady obce a jednání výboru zastupitelstva obce.
Viz usnesení č. 3/12 Výsledek hlasování:
Pro:15 Proti: 0 Zdrželi se : 0
Bod programu č. 3 - 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 k 31.12.2020. Starosta vyzval zastupitele, zda mají nějaký dotaz k předloženým materiálům
k provedené inventarizaci. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Viz usnesení č.4 / 12 Výsledek hlasování:
Pro:15 Proti: 0 Zdrželi se : 0
Bod programu č. 4 – Závěrečný účet obce za rok 2020
Všichni zastupitelé obdrželi dokumentaci závěrečného účtu obce Ráječko za rok 2020 - plnění a čerpání
rozpočtu za rok 2020. Do kompletního dokumentu Závěrečného účtu obce měli možnost zastupitelé i občané
nahlédnout na obecním úřadě Ráječko.
Závěrečný účet byl zveřejněn od 7.6.2021 do dnešního dne na úřední desce obecního úřadu u vchodu na
obecní úřad, která je současně elektronickou úřední deskou obecního úřad, zajišťující dálkový přístup na
ww.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 2020.
Žádná připomínka nebyla vznesena.
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
uzavírá se projednání závěrečného účtu obce výrokem: Zastupitelstvo obce Ráječko schvaluje závěrečný
účet obce za rok 2020 bez výhrad.
Viz usnesení č.5/12 - Výsledek hlasování:
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se :0
Bod programu č. 5 - Prodej části pozemku p.č. 1353/20 o výměře 25m2 (EG.D pod trafostanicí)
Rada obce Ráječko usnesením č. 8/36 ze dne 7.4.2021 doporučila zastupitelstvu obce schválit prodej části
pozemku p.č.1353/20, nově označenou jako pozemek p.č. 1353/43 o výměře 25 m2 společnosti EG.D, a.s.
se sídlem Lidická 1873/36 Černá Pole , Brno za cenu 5 000,- Kč ( 200 Kč,- Kč/m2). Záměr na prodej byl
zveřejněn na úřední desce od 19.3.2021 do 3.4.2021, souhlas s dělením pozemku byl vydán dne 14.4.2021
Městským úřadem Blansko, pod č.j. SÚ MBK 18497/2021/Pa. Zastupitelstvo návrh na prodej projednalo a
prodej schválilo, pověřilo starostu obce podpisem kupní smlouvy, kterou vypracovala společnost EG.D.
Viz usnesení č.6/12 - Výsledek hlasování:
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se :0
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Bod programu č.6 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace spolku SK Olympia Ráječko v roce 2021
Rada obce projednala žádost SK Olympia Ráječko o uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace v roce 2021 z rozpočtu obce. Předmětem dodatku je udělení souhlasu poskytnout maximálně
200 000,- Kč z celkové výše dotace nově vzniklému spolku RDR Akademie na činnost s dětmi a mládeží.
Viz usnesení č.7/12 - Výsledek hlasování:
Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se :0

Bod programu č.7– Pošta, různé, interpelace
Zastupitelé obdrželi „ na stůl“ rozpočtové opatření č. 7/2021
paragraf

položka
1036
1036
2212
2219
2219
4350

text
2111 prodej dřeva
8115 Zapojení přebytku z r.2020
5169 Les-kácení, přiblížení
5171 Oprava komunikace-nám.1.máje,9.května
6121 Cyklostezka
6130 Výkup pozemků cyklostezka
5192 Připojení E.ON- byt.dům 2.platba
Celkem

příjmy
výdaje
600 000,00
1 536 000,00

2 136 000,00

400 000,00
2 200 000,00
-400 000,00
-200 000,00
136 000,00
2 136 000,00

Starosta informuje o veřejné zakázce na opravu komunikace na Nám.1. máje a Nám.9 května. V roce 2019
byla podána žádost o dotaci z MMR na tuto akci. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na tuto akci, zvítězila
společnost COLAS CZ, kterého rada obce schválila jako vítězného uchazeče. Společnost COLAS CZ
podala nabídku ve výši 2 075 075 bez DPH ( 2 510 840,75 s DPH). Rada obce rozhodla o realizaci této akce
v roce 2021.
Viz usnesení č.8/12 - Výsledek hlasování:

Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se : 0

Starosta informuje, jak pokračují přípravy akcí – cyklostezka, Revitalizace vodní nádrže Hlubňa, výstavba
vodních nádrží v Chrábce. Dále starosta informuje o kompletní opravě povrchu komunikace na nám.1.máje
a nám.9.května, která proběhne v měsíci srpnu 2021.

Další termín zasedání zastupitelstva obce je stanoven na 22.9.2021.
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Bod programu č. 8 - Usnesení
Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Ráječko, konaného dne 23.6.2021 v 18.00 hodin v budově
Staré školy v Ráječku
Usnesení ZO Ráječko č.1/12
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele dnešního zápisu paní Helenu Musilovou a Světlu Havlíčkovou.
Usnesení ZO Ráječko č.2/12
Zastupitelstvo obce schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva obce dne 23.6.2021:
1. Zahájení, schválení programu jednání, kontrola minulého zápisu
2. Zprávy z jednání rady obce a výborů zastupitelstva obce
3. Inventarizace majetku obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ráječko
4. Závěrečný účet obce za rok 2020
5. Prodej části pozemku p.č. 1353/20 o výměře 25m2 (EG.D pod trafostanicí)
6. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace spolku SK Olympia Ráječko v roce 2021
7. Pošta, různé, interpelace
8. Usnesení
9. Závěr
Usnesení ZO Ráječko č.3/12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávy z jednání Rady obce Ráječko a jednání kontrolního výboru.
Usnesení ZO Ráječko č. 4/12
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledky provedené inventarizace majetku obce Ráječko a příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Ráječko k 31.12.2020.
Usnesení ZO Ráječko č. 5/12
Zastupitelstvo obce Ráječko schvaluje závěrečný účet obce za rok 2020 – celoroční hospodaření bez
výhrad.
Usnesení ZO Ráječko č. 6/12
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části pozemku p.č.1353/20, nově označenou jako pozemek p.č.
1353/43 o výměře 25 m2 společnosti EG.D, a.s. se sídlem Lidická 1873/36 Černá Pole , Brno za cenu
5 000,- Kč ( 200 Kč,- Kč/m2). Zastupitelstvo pověřilo starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení ZO Ráječko č. 7/12
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace v roce 2021 z rozpočtu
obce. Předmětem dodatku je udělení souhlasu poskytnout maximálně 200 000,- Kč z celkové výše dotace
nově vzniklému spolku RDR Akademie na činnost s dětmi a mládeží.
Usnesení ZO Ráječko č.8/12
Zastupitelstvo schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 7 /2021 ve schváleném rozpočtu na rok 2021.
paragraf

položka
1036
1036
2212
2219
2219
4350

text
2111 prodej dřeva
8115 Zapojení přebytku z r.2020
5169 Les-kácení, přiblížení
5171 Oprava komunikace-nám.1.máje,9.května
6121 Cyklostezka
6130 Výkup pozemků cyklostezka
5192 Připojení E.ON- byt.dům 2.platba
Celkem
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výdaje
600 000,00
1 536 000,00

2 136 000,00

400 000,00
2 200 000,00
-400 000,00
-200 000,00
136 000,00
2 136 000,00
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Bod programu č. 9 – Závěr
Starosta konstatuje, že byly vyčerpány všechny body dnešního jednání a zasedání v 18.45 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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