OBČASNÍK
OBECNÍHO ÚŘADU RÁJEC č.1 ze dne 13.12.2006
Po patnácti měsících se Vám opět do rukou dostává OBČASNÍK, vydávaný Obecním úřadem
v Rájci a sloužící k informování občanů o dění v obci o činnosti OÚ a organizací působících v obci
Rájec. Protože se jedná o OBČASNÍK, bude vycházet nepravidelně, tedy „občas“ jednou za čtvrt
roku, v případě nutnosti i častěji.

První veřejné zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Rájec :
Ve čtvrtek dne 2. listopadu 2006 od 17.00 hod. proběhlo v sále kulturního domu první veřejné
zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Rájec. Hlavním bodem bylo složení slibu všech nově
zvolených zastupitelů, volba starosty a místostarosty. Zasedání se zúčastnilo všech sedm zvolených
zastupitelů. Jednání předsedal Ing.Miloš Uherka, nejstarší ze zastupitelů. Po přečtení slibu Ing.
Bartoněm, všichni zastupitelé prohlášením „slibuji“ a podpisem slibu se zavázali, že budou pracovat
pro dobro obce a občanů Rájce.
Zastupitelstvo obce Rájec
při slavnostním zasedání spojeném se složením slibu
a volbou starosty a místostarosty OÚ.
Ivan Strašil, Ing. Josef Bartoň, Marie Dražná, Ing.Tomáš Keprt,
Vladimír Hroch, Milan Novák, Ing. Miloš Uherka
a zapisovatelka Marie Linhartová

Po slavnostním slibu proběhla volba uvolněného starosty a neuvolněného místostarosty. Na starostu
obce byl navržen jediný kandidát a to Vladimír Hroch. Zastupitelstvo jej zvolilo za starostu obce. Na
místostarostu obce byli navrženi Ing. Josef Bartoň a Ing. Miloš Uherka. Zastupitelstvem byl zvolen
místostarostou Ing. Miloš Uherka.
Veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec se
zúčastnilo nebývale velké množství občanů,
kteří se zajímají o činnost OÚ o dění v obci a
zejména o to, co bude
nově zvolené
Zastupitelstvo s novým starostou obce dělat
pro všechny občany a obec

Úřední hodiny: Pondělí 7.00 - 17. 00, Středa 7.00 - 17.00
Kontaktní informace: Tel a fax: 583 416 920, URL: http://rajec.zabrezsko.cz E-mail: ou_rajec@cmail.cz
Adresa: Obecní úřad Rájec, Rájec 98, 78901 Zábřeh

Usnesení č.1 z 1. ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec
Zastupitelstvo obce Rájec po projednání :
Schvaluje: 1. Rozšíření programu schůze o 2 body programu, 2. Veřejnou volbu starosty obce
a místostarosty obce, 3. Schvaluje navrženého kandidáta na starostu, pana Vladimíra Hrocha,
4. Schvaluje navrženého kandidáta na místostarostu Ing. Miloše Uherky
Bere na vědomí: 1. Složení slibu nově zvolených zastupitelů obce, 2.Navržené složení finanční
komise ve složení: předseda Ing. Tomáš Keprt, členové Oldřiška Knýřová, Jana Baníková,
3. Navržené složení kontrolní komise ve složení: předseda Milan Novák, člen Zdeněk Hubáček,
4. Navržení složení kulturní komise: předseda Marie Dražná, členové Vladimíra Loučná, Milena
Žáková , 5. Diskusní příspěvky občanů

Druhé veřejné zasedání se konalo 30. listopadu 2006 v klubovně KD v Rájci:
Usnesení č. 2 z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec, konaného dne 30.11. 2006.
Zastupitelstvo obce Rájec po projednání:
Schvaluje: 1. Jednací řád obce, 2. Zřízení kulturního výboru, 3. Složení finančního, kontrolního
a kulturního výboru takto: Finanční výbor: předseda Ing. Tomáš Keprt, členové Jana Baníková,
Oldřiška Knýřová. Kontrolní výbor: předseda Milan Novák, členové Ivan Strašil, Zdeněk Hubáček.
Kulturní výbor: předsedkyně Marie Dražná, členové Milena Žáková, Vladimíra Loučná,
4. Inventarizaci obecního majetku, 5. Rozpočtová opatření v příjmech i ve výdajích ve výši
2.944.000,-Kč, 6. Rozpočtové provizorium na 3 měsíce roku 2007 ve výši 1/12 skutečnosti
roku 2006, 7. Odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva takto: člen OZ 380,- Kč, předseda výboru
910,- Kč, místostarosta 1400,- Kč, a to s účinností od 1.11.2006. 8. Mandát starostovi obce k zajištění
finančních prostředků formou výpůjčky – úvěru, 9. Mandát starostovi k podpisu smlouvy
o financování časového nesouladu mezi příjmy a výdaji obce. 10. Přidělení obecního bytu do
nájmu rodině Zdráhalových, 11. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene při
překopu místního potoka - stavba vodovodu.
Bere na vědomí 1. Informace o stavu obecních financí, 2. Informace o průběhu stavebních prací
při akci odbahnění rybníka, stavba retenční nádrže s tůněmi a oprava bezpečnostního skluzu,
3. Informace o stavbě přeložky, o kulturních akcích, o zřízení schránky důvěry, o rozhlase,
o vydávání občasníku, k žádosti mládeže o přidělení klubovny, o stavu kanálů na silnici I/44
a ostatní připomínky občanů uvedené v zápise.
Ukládá starostovi obce: 1. Zjistit, zda jsou v kanálech zabudovány koše. Pokud ne, zajist na
Ředitelství silnic a dálnic jejich doplnění.

Informace o činnosti nově zřízeného kulturního výboru OÚ Rájec :
První akcí kulturního výboru OÚ, jehož zřízení bylo schváleno na 2. veřejném zasedání
Zastupitelstva obce Rájec dne 30. listopadu 2006, byla Mikulášská nadílka v sobotu 2.prosince.2006
v kulturním domě. Ve spolupráci se Základní školou a Mateřskou školou Rájec a SDH Rájec bylo
přichystáno krásné odpoledne nejen pro děti a jejich rodiče. Nadílka byla pro všechny občany, kteří se
chtějí podílet a zúčastňovat na kulturním a společenském dění v obci.
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Děti Základní školy a Mateřské školy vystoupily s přichystaným programem, za což byly odměněny
malou pozorností, poté Mikuláš s andělem a hodným čertem rozdávali dětem, na základě jejich
přiznání že byly opravdu hodné, balíčky. Po vlastní nadílce probíhaly různé soutěže, jako skákání
v pytlích, lovení rybiček a další. Za soutěže byly děti odměňovány sladkostmi. Na NADÍLCE bylo
80 dětí a takové množství dospělých, že někteří odešli z toho důvodu, že si již nebylo kam sednout.
Atmosféra vynikající, ohlasy pozitivní, pořadatelé se přímo na místě rozhodli že za rok si nadílku
zopakují, protože za ta rozzářená dětská kukadla stojí obětovat trošku svého volného času.

Připravované akce :
- sobota 23. prosince 2006 v 17.00 hod. u hasičské zbrojnice VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
zazpíváme si koledy, dáme si malé občerstvení a pro zájemce bude možnost odebrání
„Betlémského světla“
-

sobota 30. prosince 2006 v 15.00 hod. v kulturním domě VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

- 31.12.2006 od 20.00 hod. až do r. 2007 - SILVESTROVSKÁ VESELICE - kulturní dům

PRVNÍ OBECNÍ PLES - 20. ledna 2007 v kulturním domě ! ! ! !
Žádáme občany o možné přispění věcnými cenami do plesové tomboly.
Bližší informace na OÚ, nebo u paní Dražné, předsedkyně kulturního výboru.

Upozornění ! ! !
Občané obce Rájec, kteří používají elektronickou poštu a chtějí zajistit zasílání OBČASNÍKU touto
cestou, mohou svoji e-mailovou adresu zaslat na OÚ – adresa ou_rajec@cmail.cz . Urychlí tím
doručování OBČASNÍKU do své domácnosti, pomohou ekologii a v neposlední řadě ušetří náklady
OÚ, spojené s tiskem. Děkujeme.

Radostné prožití svátků vánočních
v kruhu svých blízkých, mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce 2007
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Jubilea v roce 2006:
92 roků
83 roků
81 roků
80 roků
75 roků
70 roků
65 roků

Marie Blanková, 87 roků Marta Poštulková, 86 roků Alois Maixner, 84 roků Božena Bartoňová
Ludmila Balcárková,Jarmila Klemšová, Jan Smékal, 82 roků Josef Kruš, Josef Valouch
Aloisie Balcárková, Vlasta Benešová, Alžběta Maňková, Libuše Smékalová
František Janíček, Ludmila Maixnerová, Jaroslava Nováková, Jaroslav Špaček
Zdeňka Puchrová, František Sitta,
Josef Balcárek, Eduard Hrubý, Marie Portyšová
Miloslava Balcárková, Karel Baldermann, Anna Bartošová, Zdeňka Fišnarová, Václav Kunrt,
Marie Smičková
60 roků Antonín Domes, Vlasta Duchajová, Anežka Hegrová, Anna Horníčková, Emilie Hrubá,
Vladimír Maňka, Anna Mizerová, Marie Smitalová, Marie Žáková
Všem jubilantům blahopřejeme s přáním pevného zdraví a osobní pohody

Vítáme mezi sebou:
Smetana Adam, Novotná Aneta, Pozler Dominik, Žák Kryštof
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