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Zápis
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Rájec,
konaného dne 12.12.2014 v 18,00 hodin v KD v Rájci.
p. Vladimír Hroch, Ing. Miloš Uherka, p. Marcela Strašilová, Mgr. Josef Zika,
p. Milan Novák, p. Petr Smetana – zastupitelé obce
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 3.12.2014 do 12.12.2014 včetně.
Současně byla tato informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a vyhlášena místním
rozhlasem.
Zápis z 1. ustavujícího 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 a zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: p. Věra Domluvilová
Ověřovatelé zápisu: p. Marcela Strašilová, 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 :
2014.2.1. Schválení upraveného programu
2014.2.2.
Úkoly z minulého zasedání zastupitelstva obce
2014.2.3.
Schválení rozpočtu Obce Rájec na rok 2015
2014.2.4. Schválení rozpočtového výhledu na období 2016 - 2018
2014.2.5. Rozpočtová opatření
2014.2.6.
Inventarizace majetku obce – Plán inventur
2014.2.7.
Místní poplatky – odpady, voda
2014.2.8.
Schválení partnerské smlouvy MAS Horní Pomoraví
2014.2.9.
Schválení smlouvy – příspěvek na dopravní obslužnost
2014.2.10. Nájemní smlouva s RWE - prodloužení
2014.2.11. Charita Zábřeh – žádost o příspěvek
2014.2.12. Schválení Spisového řádu Obce Rájec
2014.2.13. Smlouva se SFŽP ČR na pořízení kompostérů a drtiče
2014.2.14. Podání žádosti o dotaci pro JSDH
2014.2.15. Smlouva s občanem o výpůjčce kompostéru
2014.2.16. Rybníkářství - provoz přehrady - kroužek s dětmi
2014.2.17. Příspěvek na hokejové dresy SK Rájec
2014.2.18. Různé
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se k návrhu upraveného programu všem přítomným.
Žádný další návrh na úpravu programu nebyl podán.
ad 2014.2.1. Schválení upraveného programu
Hlasování o navrženém upraveném programu: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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ad 2014.2.2. 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 6. prosince se
uskutečnila Mikulášská nadílka, které předcházelo divadelní představení pohádky „Byl jednou
jeden král“ v podání členů dramatického kroužku Základní školy v Rájci. Účast na akci byla nižší
z důvodu nemoci dětí. Výtěžek z dobrovolného vstupného činil 825,- Kč. Starosta navrhl doplnit
částku z rozpočtu obce do výše 1.000,- Kč a předat škole na potřeby dramatického kroužku.
Zastupitelé s návrhem souhlasili.
Hlasování o poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,- Kč na potřeby dramatického kroužku
Základní školy v Rájci :
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Připravit dohodu k provozu dětského hřiště s vlastníky okolních pozemků – vyjádření vlastníků
okolních pozemků k dohodě o provozu hřiště dosud nebylo podáno. Hřiště zatím funguje na
základě ústní dohody a v případě problémů se bude zastupitelstvo úpravou jeho provozu zabývat.
Zastupitelstvo bere na vědomí

ad 2014.2.3. Schválení rozpočtu Obce Rájec na rok 2015
Návrh rozpočtu je zveřejněn na fyzické úřední desce a internetové úřední desce od 25.11.2014
dosud. Rozpočet byl sestaven jako přebytkový: příjmy ve výši 5.040.000,- Kč, výdaje ve výši
4.550.000,- Kč a financování ve výši -490.000,- Kč (v této části je rozpočtován přebytek
zapojením do přebytku hospodaření minulých let a tvoří tak rezervu). Zastupitelé byli s návrhem
rozpočtu podrobně seznámeni. Změněna bude pouze položka ve výdajích v OdPa 2221
u příspěvku na dopravní obslužnost z 5193 na 5339, dle pokynu krajského úřadu.
Starosta uvedl, že výdaje na běžný provoz obce jsou plánovány ve výši 3.220.000,- Kč a výdaje na
pořízení dlouhodobého majetku (investice) činí 1.330.000,- Kč. Investiční výdaje jsou plánovány
zejména ve vztahu k připravované 2. etapě vodovodu Rájec, a to na administraci žádosti o dotaci,
výběrové řízení na dodavatele stavby a na úhradu technického dozoru při stavbě vodovodu. Do
rozpočtu je také zapojen doplatek za nemovitosti od pana Opravila ve výši 400.000,- Kč. Pokud
obec obdrží do konce letošního roku dotaci ze SFŽP ČR na pořízení kompostérů a drtiče, bude
tento doplatek uhrazen co nejdříve, třeba ještě letos.
Ing. Miloš Uherka – dotaz na stav prostředků na běžném účtu.
Starosta uvedl, že na běžném účtu obce je cca 700 tis. Kč a velké výdaje se již neplánují. Tato
částka by měla být pro začátek roku na běžný chod obce dostačující. Žádné připomínky k návrhu
rozpočtu nebyly podány.
Hlasování o schválení rozpočtu Obce Rájec na rok 2015, v příjmech 5.040.000,- Kč,
ve výdajích 4.550.000,- Kč, financování -490.000,- Kč:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2014.2.4. Schválení rozpočtového výhledu na období 2016 – 2018
V současnosti je schválen rozpočtový výhled do roku 2016. Starosta přednesl návrh rozpočtového
výhledu Obce Rájec na období let 2016 až 2018. Výhled se odvíjí od návrhu rozpočtu na rok 2015
a roční nárůst je plánován v příjmech i výdajích vždy o 1 %. Je vytvářena rezerva pro případné
splátky úvěru ke stavbě druhé etapy vodovodu v Rájci.
Mgr. Josef Zika – dotaz na plánované úvěry.
Starosta odpověděl, že úvěry obec čerpá na překlenutí období od realizace investičních projektů do
obdržení dotace. Zájmem obce je splatit úvěry co nejdříve, proto je v úvěrových smlouvách
uvedena možnost mimořádných splátek bez poplatku. V případě stavby druhé části vodovodu je
předpoklad podílu obce ve výši cca 5 milionů Kč, které můžeme financovat jedině s pomocí úvěru.
Pokud by nebyly jiné velké investice mohl by být úvěr splacen do pěti let.
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Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení rozpočtového výhledu Obce Rájec na období 2016 až 2018:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2014.2.5. Schválení rozpočtových opatření
Rozpočtové opatření č. 10/2014 bylo schváleno 5.11.2014. Rozpočet byl v příjmech navýšen
o 117.000,- Kč. Jednalo se zapojení odvodu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rájec, příjem
náhrady za zřízení věcného břemene na obecním pozemku a navýšení u daňových příjmů. Ve
výdajích byl rozpočet navýšen také o 117.000,- Kč a to zejména na rekonstrukci sociálního
zařízení restaurace v KD. Dále byly provedeny převody mezi položkami a drobné navýšení na péči
o vzhled obce a ostatní kulturu.
Rozpočtové opatření č. 11/2014 bylo schváleno 24.11.2014. Rozpočet byl v příjmech navýšen
o 170.000,- Kč zejména zvýšením daňových příjmů. Zapojena byla odměna od EKO-KOMu za
tříděný odpad a drobné nedaňové příjmy. Ve výdajích byl rozpočet navýšen rovněž o 170.000,- Kč,
kde bylo rozpočtováno navýšení na pořízení kompostérů a drtiče větví. Zároveň byl u těchto
plánovaných výdajů proveden převod mezi položkami z důvodu rozdělení na investiční
a neinvestiční. Dále bylo provedeno navýšení u pitné vody, u správy na pořízení žaluzií do školky
a bytů v budově OÚ, a na programové vybavení. Dále byl proveden převod mezi položkami
v rámci knihovny.
Zastupitelé byli s rozpočtovými změnami seznámeni. Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení Rozpočtových opatření č. 10/2014 a 11/2014 :
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2014.2.6. Inventarizace majetku obce – Plán inventur
Starosta obce vyhlásil nařízení k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků
Obce Rájec ke dni 31.12.2014. Seznámil přítomné s Plánem inventur, který obsahuje mimo jiné
jmenovité složení inventarizačních komisí. Proškolení členů inventarizačních komisí se uskuteční
do konce prosince 2014. Inventarizační zpráva musí být zpracována nejpozději do 28. ledna 2015.
Hlasování o schválení Plánu inventur k provedení inventarizace majetku Obce Rájec za rok
2014:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2014.2.7. Místní poplatky – odpady, voda
Porovnáním současného stavu příjmů a výdajů v oblasti odpadového hospodářství byl zjištěn dobrý
vývoj. Zatím proto není potřeba zvyšovat poplatek za odpad, který zůstává i pro příští rok ve výši
300,- Kč na osobu a rok.
Dodatkem č. 3 ke smlouvě o dodávce vody se upravuje cena vody předané na rok 2015. Obec tedy
v příštím roce zaplatí společnosti ŠPVS a.s. za 1m3 vody o 30 haléřů více, tj. 18,07 Kč s DPH. Pro
občana však cena vodného zůstane na úrovni současných 28,- Kč za m3.
Mgr. Josef Zika – dotaz na počet připojených domácností.
Starosta odpověděl, že v současnosti je celkem 14 přípojek vodovodu. Ve druhé etapě se plánuje
napojení dalších 60 až 70 domácností.
1. Hlasování o schválení stávající výše poplatku za odpad na rok 2015, tj. 300,- Kč na osobu
a rok:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
2. Hlasování o schválení stávající výše vodného na rok 2015, tj. 28,- Kč za m3:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 2014.2.8. Schválení partnerské smlouvy MAS Horní Pomoraví
Partnerská smlouva o partnerství v Místní akční skupině Horní Pomoraví upravuje vzájemná práva
a povinnosti smluvních stran tak, aby docházelo k plnění účelů, pro které byla MAS Horní
Pomoraví zřízena. Spolupráce s MAS byla v minulosti pro obec výhodná, protože jejím
prostřednictvím se podařilo získat dotace na 3 projekty obce – rekonstrukce veřejného osvětlení,
pořízení gastrotechnologie do školní jídelny, revitalizace prostranství včetně pořízení traktůrku na
údržbu veřejné zeleně. V minulém roce získala ZŠ a MŠ Rájec dotaci na dětské hřiště u MŠ. Roční
členský příspěvek činí 5,- Kč na 1 občana. Zastupitelé byli se zněním smlouvy seznámeni.
Hlasování o schválení Partnerské smlouvy MAS Horní Pomoraví a pověření starosty
k podpisu smlouvy:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2014.2.9. Schválení smlouvy – příspěvek na dopravní obslužnost
Předmětem této smlouvy je poskytování finančního příspěvku Olomouckému kraji, který bude na
svém území zajišťovat dopravní obslužnost od roku 2015. Smlouva je pro obec výhodná, protože
ušetří téměř 70 tisíc Kč. Příspěvek na jednoho občana bude činit 70,- Kč ročně. Zastupitelé byli se
zněním smlouvy seznámeni.
Hlasování o schválení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti
Olomouckého kraje a pověření starosty k podpisu smlouvy:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2014.2.10. Nájemní smlouva s RWE - prodloužení
Na obec byla doručena navazující smlouva o nájmu plynárenského zařízení. Jedná se o plynovod
v nové zástavbě. Starosta již opakovaně jednal se společností RWE o možnosti odkoupení
plynovodu, ta však z důvodu malého odběru plynu nemá o zařízení zájem. Nájemné je opět
stanoveno na 1,- Kč ročně a platnost smlouvy do roku 2019. Zastupitelé byli se zněním smlouvy
seznámeni.
Hlasování o schválení Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení se společností RWE GasNet,
s.r.o. a pověření starosty k podpisu smlouvy:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2014.2.11. Charita Zábřeh – žádost o příspěvek
Charita Zábřeh podala na obec žádost o příspěvek na poskytované služby občanům Rájce v roce
2014. Výše příspěvku je vypočtena na částku 29.000,- Kč. Starosta uvedl, že se zvýšil nejen počet
občanů, kterým byly a nadále jsou poskytovány pečovatelské služby, ale také množství výkonů.
Charita sice dostává také příspěvky od kraje a státu, ale ty pokryjí pouze část výdajů spojených
s poskytováním péče.
Mgr. Josef Zika vyjádřil jednoznačnou podporu pro poskytnutí příspěvku, obec se má postarat
o své občany, ale není v jejích silách potřebné služby vykonávat. Charita poskytuje kvalitní služby,
za které částečně platí klient a dále na základě podaných žádostí přispívá kraj, stát a také obce.
Hlasování o schválení příspěvku ve výši 29.000,- Kč Charitě Zábřeh na poskytované služby
občanům Rájce v roce 2014:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2014.2.12. Schválení Spisového řádu Obce Rájec
Spisový řád stanovuje základní pravidla pro manipulaci s dokumenty, tj. přijetí, zpracování,
ukládání, archivaci a vyřazování dokumentů. Je zpracován podle platné legislativy a týká se
dokumentů písemných i elektronických. Součástí Spisového řádu je mimo jiné spisový plán, který
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upravuje ukládání dokumentů podle skartačních znaků a lhůt. Zastupitelé byli se zněním Spisového
řádu seznámeni. Připomínky nebyly podány.
Hlasování o schválení Spisového řádu Obce Rájec platného od 1.1.2015:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2014.2.13. Smlouva se SFŽP ČR na pořízení kompostérů a drtiče
Na obec byla doručena Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na projekt
„Pořízení kompostérů a drtiče větví v obci Rájec“. Dotace bude poskytnuta ve výši 28.100,- Kč ze
SFŽP ČR a 477.700,- Kč z Fondu soudržnosti EU, část bude investiční a část neinvestiční.
Smlouva byla opatřena doložkou s uvedením skutečnosti, že si zastupitelstvo obce nevyhradilo
kompetence pro schvalování smluv o přijetí dotace. Na základě toho starosta smlouvu podepsal
s tím, že bude na nejbližším zasedání zastupitelstva schválena. Všechny dokumenty potřebné
k proplacení dotace byly na fond včas odeslány. Zastupitelé byli se zněním smlouvy seznámeni
a souhlasili s jejím uzavřením.
Hlasování o schválení uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na
projekt „Pořízení kompostérů a drtiče větví v obci Rájec“:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2014.2.14. Podání žádosti o dotaci pro JSDH
Obec má ze zákona zřízenou zásahovou jednotku, která má 13 členů. Tato jednotka má v náplni
pomáhat občanům v krizových situacích. Olomoucký kraj ze svého rozpočtu každoročně poskytuje
příspěvky na zajištění akceschopnosti JSDH obcí a naše obec ji také využívá. Pro příští rok
připravuje starosta opět podání žádosti o příspěvek na vybavení zásahové jednotky podle seznamu
výbavy potřebné pro 5. kategorii JSDH.
Hlasování o schválení podání žádosti o příspěvek na zajištění akceschopnosti JSDH obce –
Pravidla 2015:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2014.2.15. Smlouva s občanem o výpůjčce kompostéru
Kompostéry byly většině občanů již dodány. Smlouvou o výpůjčce kompostéru jsou upravena
práva a povinnosti občana k majetku obce. Kompostéry budou zapůjčeny do domácností na území
obce Rájec po dobu 72 měsíců protihodnotou 300,- Kč za jeden kus. Po uplynutí doby udržitelnosti
projektu se kompostéry stanou majetkem občanů. Starosta zároveň uvedl, že obec zvažuje na
místa, kde se obvykle černé skládky objevují, nainstalovat fotopasti. Záznamy z fotopastí budou
předány na odbor životního prostředí, který bude ukládání odpadu na černých skládkách řešit ve
správním řízení.
Ing. Miloš Uherka upozornil na potřebu doplnit do smlouvy, že kompostér i po době udržitelnosti
projektu musí nadále zůstat na čísle popisném.
Další připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení Smlouvy o výpůjčce kompostérů na biologicky rozložitelný odpad
(BRO):
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2014.2.16. Rybníkářství - provoz přehrady - kroužek s dětmi
Obec Rájec je registrována k provozování rybníkářství na přehradě, na které bylo v roce 2006
provedeno odbahnění. Připravuje se vznik rybářského kroužku, který bude spolupracovat na
údržbě přehrady. Zájem je i ze strany dětí a mládeže. Je potřeba vytvořit pravidla zarybňování,
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péče o přilehlou zeleň, financování atd.. Zastupitelé pověřili pana Vladimíra Hrocha a pana Petra
Smetanu přípravou podkladů pro vznik rybářského kroužku. Informace budou zveřejněny.
Hlasování o schválení pověření p. Vladimíra Hrocha a p. Petra Smetanu k přípravě
podkladů pro vznik rybářského kroužku v Rájci:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2014.2.17. Příspěvek na hokejové dresy SK Rájec
Na obec byla doručena žádost SK Rájec o příspěvek na dresy pro hokejové družstvo. Členové
hokejového družstva jezdí trénovat do Uničova. Podle dostupných informací dosahují pěkných
výsledků a tak dobře reprezentují obec Rájec. K žádosti byla doložena i faktura s vyčíslenou
částkou cca 18 tisíc Kč. Starosta navrhl příspěvek ve výši jedné třetiny, tj 6.000,- Kč. Jiný návrh
nebyl podán.
Hlasování o schválení příspěvku ve výši 6.000,- Kč pro SK Rájec na hokejové dresy:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2014.2.18. Různé
1. Předvánoční koncert SPS Carmen a smyčcového a komorního orchestru ZUŠ Uničov se
uskuteční v neděli 21. prosince 2014 od 15,00 hodin v kulturním domě v Rájci. Akce bude
realizována ve spolupráci s MAS Horní Pomoraví. Obec zajistí občerstvení účinkujících.
Zastupitelstvo bere na vědomí
2. Provozní doba obecního úřadu v Rájci o Vánocích – provoz úřadu bude zajištěn vždy
v pondělí 22. a 29. prosince 2014 v době od 7 do 17 hodin. Zavřeno bude v úterý 23.12.2014 a poté
od úterý 30.12.2014 do pátku 2.1.2015.
Zastupitelstvo bere na vědomí
3. Tříkrálová sbírka 2015 – termín konání sbírky v naší obci bude vyhlášen obecním rozhlasem.
Starosta uvedl, že se v tomto týdnu zúčastnil zapečetění pokladniček.
Zastupitelstvo bere na vědomí
4. Obecní ples v Rájci – se plánuje na sobotu 24. ledna 2015.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání ve 20,00 hodin ukončil.
V Rájci dne 12. prosince 2014
Zapsala: Věra Domluvilová

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

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

