Zápis
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Rájec,
konaného dne 16.12.2013 v 18,00 hodin v KD v Rájci.
Přítomni:

p. Vladimír Hroch, Ing. Miloš Uherka, p. Alena Badalová, p. Milan Novák,
p. Marie Dražná, p. Petr Smetana – zastupitelé obce
Omluven: p. Marek Pucher
- občané dle prezenční listiny.
Zasedání Zastupitelstva Obce Rájec bylo zahájeno v 18,10 hodin starostou obce panem
Vladimírem Hrochem. Starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Rájec zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní před zasedáním, a to od 6.12.2013 do 16.12.2013 včetně.
Současně byla tato informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a vyhlášena místním
rozhlasem.
Zápis z 20. veřejného zasedání ověřovatelé zápisu bez námitek ověřili svým podpisem.
Starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 6 členů
zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina členů zastupitelstva a jsme usnášeníschopni.
Zapisovatelka: p. Věra Domluvilová
Ověřovatelé zápisu: p. Marie Dražná, p. Milan Novák
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úředních deskách a zároveň podal návrh
na úpravu programu v tomto znění :
Navržený upravený program :
2013.21.1.
Schválení upraveného programu
2013.21.2.
Úkoly z minulého zasedání zastupitelstva obce
2013.21.3.
Schválení prodeje obecního pozemku p.č. 315/65
2013.21.4.
Schválení rozpočtu Obce Rájec na rok 2014
2013.21.5.
Dílčí přezkoumání hospodaření Obce Rájec za rok 2013
2013.21.6.
Schválení převodu úhrady dotace „Dětské hřiště“ na účet Obce Rájec
2013.21.7.
Schválení příspěvku na dopravní obslužnost
2013.21.8.
Schválení rozpočtových opatření
2013.21.9. Schválení Odpisového plánu ZŠ a MŠ Rájec
2013.21.10. Informace k územnímu plánu
2013.21.11. Schválení koupě pozemku p.č. 424 v k.ú. Rájec u Zábřeha
2013.21.12.1. Schválení stavby „Rájecký potok – oprava“
2013.21.12.2. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí s pověřením starosty k podpisu
2013.21.12.3. Schválení pořízení projektové dokumentace opravy potoka – zatrubněná část
2013.21.13. Různé
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se k návrhu upraveného programu všem
přítomným. Žádný další návrh na rozšíření programu nebyl podán.
ad 2013.21.1. Schválení upraveného programu
Hlasování o navrženém upraveném programu: Pro:6

Proti:0

Zdržel se:0
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ad 2013.21.2. Úkoly z minulého zasedání zastupitelstva obce
Ing. Miloš Uherka zhodnotil plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce:
1. Podílet se na připravovaných akcích – úkol je průběžně plněn – v sobotu 7.12.2013
se uskutečnila Mikulášská nadílka pořádaná Obcí Rájec.
2. Zajistit rozbor doplatku obce při výjimce z počtu žáků v ZŠ a MŠ Rájec – starosta uvedl,
že náklady na jednoho žáka při výjimce činí cca 30.000,- Kč za rok. Rozhodující je počet
nahlášených žáků ke 30.9. daného školního roku. V tomto školním roce se nepředpokládá
doplatek obce na učitele, ačkoliv má škola schválenou výjimku.
3. Provedení inventarizace majetku obce za rok 2013 – úkol trvá do 29.1.2014
4. Připravit dohodu k provozu dětského hřiště s vlastníky okolních pozemků – starosta uvedl, že
jsou připraveny jednotlivé body dohody. Výsadba další zeleně u plotu bude provedena na jaře.
Provozní doba bude upravena v pracovních dnech do 17,00 hodin, o víkendech s dohledem rodičů.
Paní Marie Dražná – požaduje vyřešit dobu užívání hřiště veřejností v pracovních dnech při
provozu školky.
Zastupitelstvo bere na vědomí
ad 2013.21.3. Schválení prodeje obecního pozemku p.č. 315/65
Letos proběhlo rozdělení obecního lesního pozemku p.č. 315/64 v k.ú. Rájec u Zábřeha pro
plánované narovnání hranic (dle Usnesení ZO Rájec č. 2013.16.15. ze dne 11.3.2013).
Oddělena byla část pozemku o výměře 213 m2 s p.č. 315/65. Tento oddělený pozemek má
zájem odkoupit pan Macháček. Záměr prodeje pozemku p.č. 315/65 je zveřejněn na úředních
deskách OÚ Rájec od 29.11.2013 dosud. Zastupitelé navrhli projednat se zájemcem směnu
tohoto lesního pozemku za pozemek u infrastruktury v nové zástavbě.
Hlasování o schválení prodeje obecního pozemku p.č. 315/65 v k.ú. Rájec u Zábřeha:
Pro: 0
Proti: 6
Zdržel se: 0
ad 2013.21.4. Schválení rozpočtu Obce Rájec na rok 2014
Návrh rozpočtu je zveřejněn na fyzické úřední desce a internetové úřední desce od 29.11.2013
dosud. Rozpočet byl sestaven jako schodkový: příjmy ve výši 4.491.000,- Kč, výdaje ve výši
4.678.000,- Kč a financování ve výši 187.000,- Kč (v této části je rozpočtováno pokrytí
schodku zapojením přebytku hospodaření minulých let ve výši 547.000,- Kč a dále splátky
úvěru ve výši 360.000,- Kč v mínusové hodnotě).
Starosta uvedl, že výdaje na běžný provoz obce jsou plánovány ve výši 3.538.000,- Kč a
výdaje na pořízení dlouhodobého majetku činí 1.140.000,- Kč. Běžnými příjmy jsou zcela
pokryty výdaje na zabezpečení běžného provozu a z části i výdaje plánované na pořízení
dlouhodobého majetku (PD vodovod II., PD kanalizace, pořízení kompostérů a štěpkovače,
restaurování kříže u školy a další). Zbývající část výdajů na dlouhodobý majetek bude
financována z přebytku hospodaření roku 2013. Návrh rozpočtu také projednal finanční výbor.
Starosta uvedl, že obec již obdržela dotace z OPŽP ve výši 990.000,- Kč na zateplení školy.
Dotace byla v souladu s úvěrovou smlouvou převedena na mimořádnou splátku úvěru.
Z důvodu příznivé situace v plnění příjmů byla zbývající část úvěru v minulém týdnu
doplacena mimořádnou splátkou z vlastních prostředků. Stav prostředků na běžném účtu je
k dnešnímu dni 1.074.625.89 Kč. Jelikož je úvěr zcela zaplacen, není třeba do rozpočtu
zahrnovat výdaje na splátky (360.000,- Kč) a výdaje na úroky z úvěru (20.000,- Kč).
Starosta navrhl upravit rozpočet na rok 2014 takto: příjmy 4.491.000,- Kč, výdaje 4.658.000,Kč, financování 167.000,- Kč.
Další návrhy a připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení rozpočtu Obce Rájec na rok 2014, v příjmech 4.491.000,- Kč,
ve výdajích 4.658.000,- Kč, financování 167.000,- Kč:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 2013.21.5. Dílčí přezkoumání hospodaření Obce Rájec za rok 2013
Starosta seznámil přítomné se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Rájec za rok
2013, které se uskutečnilo dne 12.12.2013. Při dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Další přezkoumání proběhne v únoru 2014.
Zastupitelstvo bere na vědomí

ad 2013.21.6. Schválení převodu úhrady dotace „Dětské hřiště“ na účet Obce Rájec
Podle zjištěných informací by měla být dotace ze SZIF na akci „Dětské hřiště“ vyplacena ještě
v letošním roce. Jedná se o částku cca 250.000,- Kč. Realizace akce byla předfinancována
z obecních prostředků, proto je požadováno převedení dotace po jejím obdržení zpět na účet
obce. Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení převodu úhrady dotace „Dětské hřiště“ z účtu ZŠ a MŠ Rájec na
účet Obce Rájec:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2013.21.7. Schválení příspěvku na dopravní obslužnost
Na obec byl doručen návrh příspěvku na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou
v roce 2014. Příspěvek obce činí 103.014,- Kč a bude placen ve čtyřech splátkách. Zastupitelé
s návrhem souhlasili.
Hlasování o schválení příspěvku na dopravní obslužnost veřejnou linkovou dopravou na
rok 2014:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2013.21.8. Schválení rozpočtových opatření
Rozpočtové opatření č. 12/2013 bylo schváleno 9.12.2013. Rozpočet byl v příjmech navýšen o
1.359.914,- Kč. Jednalo se zejména o zapojení přijaté dotace na zateplení školy, dotace na VPP
a navýšení daňových příjmů zvláště u DPH. Ve výdajích byl rozpočet navýšen o 88.314,- Kč.
Rozpočtována byla dotace na VPP, navýšení bylo provedeno u kultury na opravy a u správy na
nákup tiskovin a služeb. V části financování byla rozpočtována splátka úvěru z dotace ve výši
990.000,- Kč, splátka úvěru z vlastních prostředků ve výši 248.599,- Kč a dále byl snížen
rozpočet na položce 8115 (zapojení přebytku hospodaření minulých let) o 33.001,- Kč.
Zastupitelé byli s rozpočtovými změnami seznámeni. Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení Rozpočtového opatření č. 12/2013:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2013.21.9. Schválení Odpisového plánu ZŠ a MŠ Rájec
Po realizaci akce „Dětské hřiště“ byly do majetku ZŠ a MŠ Rájec zavedeny jednotlivé herní
prvky jako stavba. Účetní školy předložila zastupitelstvu obce odpisový plán těchto prvků
s dobou odpisování 30 let. Zároveň byly navrženy dvě varianty nakládání s odpisy:
a) zastupitelstvo nařídí škole odvod z odpisů na účet obce, například 1x ročně
b) odpisy ponechat v investičním fondu školy, s tím, že zřizovatel může kdykoliv nařídit odvod
do rozpočtu obce.
Letošní odpisy jsou ve výši 3.880,- Kč a na další roky se jedná o částku cca 9.500,- Kč ročně.
Starosta navrhl ponechat odpisy v investičním fondu školy. Další návrhy nebyly podány.
Hlasování o schválení Odpisového plánu ZŠ a MŠ Rájec od 1.8.2013 s ponecháním odpisů
v investičním fondu:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 2013.21.10. Informace k územnímu plánu
Pro schvalování územního plánu obce Rájec dosud nebyly dodány potřebné dokumenty
z důvodu dobíhajících zákonných lhůt. Podle zjištěných informací není problém přesunout
schválení územního plánu na příští rok.
Pan Milan Novák – dotaz na finanční náročnost zhotovení územního plánu a kolik činila dotace.
Starosta odpověděl, že územní plán se pořizuje již od roku 2010, dotaci od Olomouckého kraje
obdržela obec dvakrát. Přehled výdajů bude připraven do příštího zasedání.
Zastupitelstvo bere na vědomí

ad 2013.21.11. Schválení koupě pozemku p.č. 424 v k.ú. Rájec u Zábřeha
Dne 24.8.2009 schválilo zastupitelstvo obce mandát starostovi k jednání s vlastníky pozemků
pod hřištěm a přehradou o odkupu pozemků za cenu max. 30,- Kč/m2. Zájem o prodej svého
pozemku pod přehradou projevila paní M. Balcárková. Jedná se o pozemek p.č. 424 v k.ú. Rájec
u Zábřeha o výměře 698 m2. S výdaji na nákup pozemků bylo v rozpočtu na letošní rok
počítáno. Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení koupě pozemku p.č. 424 v k.ú. Rájec u Zábřeha o výměře 698 m2
od M.B.:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2013.21.12.1. Schválení stavby „Rájecký potok – oprava“
Lesy ČR plánují opravu Rájeckého potoka od rybníka až po obchvat. K provedení opravy je
potřeba schválit souhlas s realizací stavby a vstup na obecní pozemky. Po realizaci bude
provedeno zaměření pozemku potoka a následně jeho odkoupení, případně směna.
Paní Marie Dražná – dotaz, kdo bude opravu financovat.
Starosta odpověděl, že financování zajišťují Lesy ČR za pomoci dotace, avšak pouze otevřený
tok. Zahájení opravy by mělo být příští rok.
Pan Milan Novák – dotaz na zatrubněnou část.
Starosta uvedl, že obec bude muset na vlastní náklady skruže odstranit, potom by mohla být i
tato část zahrnuta do oprav a financována podnikem Lesy ČR. Potok by však musel zůstat
otevřený. Problémem bude cesta na horním konci, kde je pro otevřený tok málo místa.
Hlasování o schválení Souhlasu s realizací stavby „Rájecký potok – oprava“ a vstupem na
obecní pozemky dotčené stavbou:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2013.21.12.2. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí s pověřením starosty k podpisu
Zastupitelé byli se zněním smlouvy o smlouvě budoucí seznámeni a požadují v textu upravit
přednost směny pozemků před koupí. Po prokázání, že není možno provést směnu, bude
uskutečněna koupě. Zastupitelé pověřili starostu k podpisu smlouvy.
Hlasování o schválení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní upravené v textu o přednost
směny pozemků před koupí k akci „Rájecký potok – oprava“ a pověření starosty
k podpisu smlouvy:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2013.21.12.3. Schválení pořízení projektové dokumentace opravy potoka – zatrubněná
část
Zatrubněné části potoka na horním konci a u školy nejsou zahrnuty do projektu „Rájecký potok
– oprava“. Ing. Brtna nabízí zpracování projektové dokumentace na opravu těchto částí za cenu
36.300,- Kč.
Ing. Miloš Uherka nesouhlasí s otevřeným tokem u školy a zbytečným projektem na tuto část.
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Starosta uvedl, že projekt může být zpracován, ale není potřeba jej uskutečnit hned. Prioritní je
část na horním konci.
Zpracování projektové dokumentace bude zadáno pouze v případě, pokud bude smluvně
ošetřeno provedení opravy zatrubněné části potoka podnikem Lesy ČR.
Hlasování o schválení pořízení projektové dokumentace opravy zatrubněné části potoka
na akci „Rájecký potok – oprava“:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2013.21.13. Různé
1. Inventarizace majetku obce – školení členů inventarizačních komisí se uskutečnilo
v pondělí 9.12.2013 v kanceláři obecního úřadu. Inventarizace bude zahájena 2. ledna 2014.
Podklady pro její provedení připraví účetní. Inventarizační zpráva musí být zpracována
nejpozději 29. ledna 2014.
Zastupitelstvo bere na vědomí

2. Informace z VHZ – mimořádná valná hromada VHZ a.s Šumperk se v minulém týdnu
nekonala. Někteří zástupci obcí jsou současně členy dozorčích rad a představenstva. V případě
účasti pouze jednoho zástupce obce, nemají právo hlasovat, z tohoto důvodu nebyla valná
hromada usnášeníschopná. Náhradní termín je stanoven na pondělí 30.12.2013.
Zastupitelstvo bere na vědomí

3. Úprava nájemného – nájemce restaurace, paní Wagnerová, požádala o úpravu nájemného
za nebytové prostory restaurace zápočtem vybavení, které odkoupila od pana Škrabala. Jedná
se o majetek, který je součástí budovy (kuchyně a restaurace). Celková hodnota tohoto majetku
je ve výši 50.000,- Kč a její započtení by bylo rozvrženo do doby dvou let. Starosta navrhl tuto
úpravu schválit.
Ing. Miloš Uherka doporučil upravit dodatkem k nájemní smlouvě také financování oprav
vybavení nájemcem do doby úplného nabytí do majetku obce. Zároveň ošetřit, že v případě
ukončení nájmu ze strany nájemce před skončením dvouleté lhůty nebude pronajímatelem
vybavení doplaceno a stává se majetkem obce. Zastupitelé s návrhem souhlasili.
Hlasování o schválení úpravy nájemného nebytových prostor (restaurace) dodatkem ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor s nájemcem Z.W.:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

4. Rozbor poplatku za odpady – starosta informoval, že při čtrnáctidenním svozu
komunálního odpadu by došlo k navýšení výdajů na svoz v částce cca 25.000,- Kč ročně.
Poplatek za komunální odpad by se tak zvýšil o 50,- Kč na občana a rok.
Zastupitelstvo bere na vědomí

5. Svozový plán odpadu na rok 2014 – starosta informoval o schváleném plánu odvozu
tuhého komunálního odpadu v roce 2014. V platnosti zůstává svoz 1x měsíčně. Svozový plán
bude zveřejněn na úředních deskách obecního úřadu a v občasníku.
Zastupitelstvo bere na vědomí
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6. Informace o uzavření obecního úřadu v období Vánoc – z důvodu čerpání dovolené bude
obecní úřad v Rájci uzavřen od pondělí 23.12.2013 do pátku 3.1.2014. Informace bude
zveřejněna na úřední desce. Pro veřejnost bude otevřeno opět od pondělí 6.1.2014.
Zastupitelstvo bere na vědomí

7. Informace FÚ k dani z nemovitosti na rok 2014 – v příštím roce dochází k některým
změnám v oblasti majetkových daní. Digitalizace byla letos dokončena v Dubicku a v Libivé,
vlastníci nově vzniklých parcel budou muset podat daňové přiznání do 31. ledna 2014. Plné
znění informace bude zveřejněno na úředních deskách obecního úřadu.
Zastupitelstvo bere na vědomí

8. Obecní ples se připravuje na 25.1.2014 v kulturním domě v Rájci.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Diskuse
Žádný diskusní příspěvek nebyl podán.

Starosta poděkoval za účast a veřejné zasedání ve 20,40 hodin ukončil.

V Rájci dne 16. prosince 2013
Zapsala: Věra Domluvilová

..........................................................
ověřovatelé zápisu

...................................................
starosta obce

