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Zápis
ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Rájec,
konaného dne 9.3.2015 v 18,00 hodin v KD v Rájci.

p. Vladimír Hroch, p. Marcela Strašilová, Mgr. Josef Zika, p. Milan Novák,
p. Petr Smetana – zastupitelé obce
Omluven: Ing. Miloš Uherka
Neomluven: p. Marek Pucher
Přítomni:

- 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 26.2.2015 do 9.3.2015 včetně. Současně
byla tato informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a vyhlášena místním rozhlasem.
Zápis z 2. veřejného zasedání ověřovatelé zápisu bez námitek ověřili svým podpisem.
Starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 5 členů
zastupitelstva, tedy nadpoloviční většina a zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: p. Věra Domluvilová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Josef Zika, p. Petr Smetana
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 :
2015.3.1. Schválení upraveného programu
2015.3.2.
Úkoly z minulého zasedání zastupitelstva obce
2015.3.3.
Vnitřní směrnice – cestovní náhrady
2015.3.4.
Rozpočtová opatření
2015.3.5. Schválení inventarizační zprávy za rok 2014
2015.3.6.
Žádost o slevu na místním poplatku za odpady
2015.3.7. Kupní smlouva - pozemek
2015.3.8.
OZV č. 1/2015 o systému nakládání s odpady
2015.3.9.
Informace k poptávce na zpracovatele výběrového řízení Vodovod část II.
2015.3.10. Příprava oslav 70. výročí osvobození
2015.3.11. Žádost hasiči o mimořádný příspěvek
2015.3.12. Poděkování Eduard Hrubý
2015.3.13. Partnerská smlouva Mikroregion
2015.3.14. Žádost Římskokatolická farnost Zvole
2015.3.15. Různé
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se k návrhu upraveného programu všem přítomným.
Žádný další návrh na úpravu programu nebyl podán.
ad 2015.3.1. Schválení upraveného programu
Hlasování o navrženém upraveném programu: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0
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ad 2015.3.2. Úkoly z minulého zasedání zastupitelstva obce
Starosta obce zhodnotil plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce, ze kterého vyplynul
pouze jeden úkol, a to podílet se na připravovaných akcích. V sobotu 24. ledna se uskutečnil
obecní ples, jehož zhodnocení proběhne v bodu „Různé“ dnešního zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo bere na vědomí
ad 2015.3.3. Vnitřní směrnice – cestovní náhrady
Dle vyhlášky č. 328/2014 Sb. došlo s platností od 1.1.2015 k úpravě výše průměrných cen za 1 litr
pohonných hmot. Tyto změny jsou promítnuty do Vnitřní směrnice Obce Rájec č. 1/2015, kterou
se řídí poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce a zaměstnancům Obce Rájec
a také výpočet náhrady za užití obecního vozidla. Sazba stravného a základní náhrady za použití
osobních motorových vozidel se nemění.
Hlasování o schválení Vnitřní směrnice č. 1/2015 –Zásady pro poskytování cestovních náhrad
členům zastupitelstva obce a zaměstnancům Obce Rájec pro rok 2015:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2015.3.4. Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 12/2014 bylo schváleno 15.12.2014. Rozpočet byl v příjmech navýšen
o 712.800,- Kč. Jednalo se zapojení přijaté dotace z OPŽP na pořízení kompostérů a drtiče větví a
navýšení u daňových příjmů. Ve výdajích byl rozpočet navýšen o 444.000,- Kč a to zejména na
doplatek kupní ceny nemovitostí panu Opravilovi a příspěvek Charitě Zábřeh na poskytované
služby občanům. Dále byly provedeny převody mezi položkami a drobné navýšení na ostatní
kulturu a na veřejné osvětlení. V části financování byl přebytek příjmů rozpočtován minusovou
částkou ve výši 268.800,- Kč na položce 8115 (navýšení přebytku hospodaření minulých let).
Rozpočtové opatření č. 13/2014 bylo schváleno 29.12.2014. Rozpočet byl v příjmech navýšen
o 182.728,66 Kč zejména zvýšením daňových a zčásti i nedaňových příjmů. Ve výdajích byl
rozpočet snížen o 34.845,- Kč, což představovalo snížení výdajů na VPP. Dále byl proveden
převod mezi OdPa k zaúčtování výdajů na pořízení kompostérů a drtiče větví. V části financování
byl přebytek příjmů opět rozpočtován minusovou částkou ve výši 217.573,66 Kč na položce 8115
(navýšení přebytku hospodaření minulých let).
Rozpočtové opatření č. 1/2015 bylo schváleno 19.1.2015. Rozpočet byl v příjmech navýšen
o 29.855,- Kč. Jednalo se o zapojení příspěvku od Úřadu práce na VPP. Ve výdajích byl rozpočet
navýšen také o 29.855,- Kč, kdy se jednalo o rozpočtování příspěvku na VPP. Dále bylo provedeno
navýšení na paragrafech školy, kultury a správy, které bylo pokryto snížením výdajů plánovaných
na stavby v paragrafu správy. V části financování se rozpočet nezměnil.
Rozpočtové opatření č. 2/2015 bylo schváleno 9.3.2015. Rozpočet je v příjmech navýšen
o 20.077,- Kč. Jedná se o zapojení příspěvku od Úřadu práce na VPP, příjem náhrady od
ministerstva pro místní rozvoj a zvýšení nedaňových příjmů u ostatní kultury. Ve výdajích je
rozpočet navýšen také o 20.077,- Kč, kde je opět rozpočtován příspěvek na VPP a provedeno je
drobné navýšení u péče o vzhled obce a správy. V části financování je rozpočet beze změny.
Zastupitelé byli s rozpočtovými změnami seznámeni. Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení Rozpočtových opatření č. 12/2014, 13/2014, 1/2015 a 2/2015 :
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2015.3.5. Schválení inventarizační zprávy za rok 2014
Starosta informoval o provedené inventarizaci majetku, pohledávek a závazků Obce Rájec ke dni
31.12.2014. Inventarizace proběhla řádně dle připravených podkladů. Členové zastupitelstva obce
byli zároveň členy inventarizačních komisí. Inventarizační zpráva byla zpracována dne 28.1.2015.
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Hlavní inventarizační komise schválila přehled majetku
navrženého k vyřazení, které bude provedeno po schválení inventarizační zprávy.
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Dotazy a připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení Inventarizační zprávy za rok 2014 k provedené inventarizaci majetku,
pohledávek a závazků Obce Rájec:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2015.3.6. Žádost o slevu na místním poplatku za odpady
Starosta přečetl žádost manželů Kamlarových o osvobození od poplatků za komunální odpad pro
slečnu D. F., která jim je svěřena do pěstounské péče. Zastupitelstvo bylo s touto žádostí
seznámeno a nepovažuje za vhodné rozšiřovat osvobození od poplatků stanovené obecně závaznou
vyhláškou. V minulosti zamítlo například slevy pro studenty, kteří bydlí na internátech a domů
dojíždí jen na víkend.
Pan Milan Novák řekl, že poplatek byl prominut pouze osobám, které mají trvalý pobyt hlášený na
ohlašovně a v obci se nezdržují, tedy nevytváří odpad. Je potřeba zachovat spravedlnost a nedávat
podnět k případným dalším žádostem o osvobození z jakéhokoliv jiného důvodu.
Pan Jaromír Kamlar uvedl, že na školeních pro pěstounské rodiny byli informování o tom, že
některá města a obce osvobozují od poplatků za odpady děti v pěstounských rodinách a tímto jim
vyjadřují podporu. Vysvětlil zároveň finanční zajištění pěstounské péče pro konkrétní osobu.
Posouzení žádosti bere na vědomí a chápe důvody – dítě má v obci trvalý pobyt, vytváří odpad, má
tedy platit poplatek.
Starosta doplnil, že zájmem zastupitelů je, aby nevznikaly rozdíly v poplatcích za odpady. Zároveň
uvedl, že se nebrání možnosti pomoci pěstounským rodinám jiným způsobem.
Hlasování o možnosti vyhovět žádosti manželů Kamlarových o osvobození od poplatků za
komunální odpad pro slečnu D. F., svěřenou jim do pěstounské péče:
Pro: 0
Proti: 4
Zdržel se: 1
ad 2015.3.7. Kupní smlouva - pozemek
Starosta informoval o jednání s manželi Divišovými z Dubicka o koupi pozemku p.č. 126/33 v k.ú.
Rájec u Zábřeha o výměře 68 m2. Pozemek se nachází v blízkosti obchvatu a je přes něj plánována
trasa obecní kanalizace. Kupní cena je navržena ve výši 8,60 Kč (maximálně 10,- Kč) za m2, což je
maximálně 680,- Kč za pozemek. Obec jako nabyvatel bude platit poplatek za vklad do KN a daň
z nabytí nemovitostí. Zastupitelé vyjádřili k záměru souhlas a pověřili starostu k podpisu kupní
smlouvy a listiny pro vklad do katastru nemovitostí.
Hlasování o schválení koupě pozemku p.č. 126/33 v k.ú. Rájec u Zábřeha o výměře 68 m2 od
manželů Divišových a pověření starosty k podpisu kupní smlouvy a návrhu na vklad do KN:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2015.3.8. OZV č. 1/2015 o systému nakládání s odpady
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 řeší způsob nakládání s komunálním a stavebním odpadem,
nezahrnuje poplatky. Dosud platná vyhláška je doplněna o nakládání s bioodpadem a upravuje sběr
kovů. Členové zastupitelstva byli s návrhem vyhlášky předem seznámeni a připomínkovali jej. Po
schválení bude OZV zveřejněna vyvěšením na úřední desce a elektronické desce po dobu 15 dní.
Touto vyhláškou se zároveň ruší OZV č. 1/2009.
Starosta doplnil, že občané mají stále možnost přihlásit se na obecním úřadě k odběru kompostérů.
Drtič větví bude možno využívat na základě žádostí občanů a bude obsluhován pracovníkem obce.
Ing. Tomáš Čvančara – dotaz na průměr větví, které je možno drtičem zpracovat.
Starosta odpověděl, že drtič bez problémů zpracuje větve různých dřevin do průměru 8 cm.
Hlasování o schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Rájec:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 2015.3.9. Informace k poptávce na zpracovatele výběrového řízení Vodovod část II
Starosta informoval přítomné o výsledku poptávkového řízení na zpracovatele výběrového řízení
na dodavatele stavby „Vodovod Rájec – část II.“. Osloveno bylo pět firem a výzva byla současně
zveřejněna. Nabídek bylo podáno šest, z toho pouze tři splnily daná kritéria. Nejnižší cenu měla
společnost IWWAL consulting, Kroměříž, a to 48.400,- Kč s DPH, druhé pořadí obsadila
společnost Artory- Consulting, Šumperk s cenou 66.550,- Kč s DPH, na třetím místě skončila
firma TIZZI s.r.o., Kroměříž, která služby nabízela za cenu 96.800,- Kč s DPH. Výběrová komise
doporučila uzavřít smlouvu o dílo s firmou IWWAL consulting, s.r.o. z Kroměříže.
Mgr. Josef Zika – dotaz, zda hlavním kritériem byla jen cena.
Pan Milan Novák, jako člen výběrové komise, odpověděl, že posuzovány byly i reference na firmu
IWWAL. S firmami Artory a TIZZI obec v minulosti již bez problémů spolupracovala. Cena nižší
o 20 tisíc korun za odvedení stejně dobré služby byla pro komisi rozhodující.
Starosta doplnil, že firma IWWAL zajišťovala podobné služby v Libině a je vedením obce
hodnocena jako spolehlivá. Pokud firma nebude plnit řádně povinnosti vyplývající ze smlouvy,
obec od smlouvy odstoupí a uzavře smlouvu s v pořadí druhým zájemcem z poptávkového řízení.
Hlasování o schválení Smlouvy o dílo se společností IWWAL consulting, s.r.o., Kroměříž na
zpracovatele výběrového řízení na dodavatele stavby „Vodovod Rájec – část II.“ a pověření
starosty k podpisu smlouvy:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2015.3.10. Příprava oslav 70. výročí osvobození
V letošním roce si připomeneme 70. výročí osvobození Československa od nacismu a ukončení 2.
světové války. V obci Rájec proběhne oslava tohoto výročí v pátek 8. května 2015. Probíhá
příprava programu se zapojením školy a místních spolků. V plánu je také lampiónový průvod.
Zastupitelstvo bere na vědomí
ad 2015.3.11. Žádost hasiči o mimořádný příspěvek
SDH Rájec podal na obec žádost o příspěvek na pořízení uniforem pro své členy. Uniformy budou
sloužit jak pro potřebu sboru, tak i k reprezentaci obce Rájec. Jedná se o zakoupení 5 až 6
stejnokrojů a pořizovací cena jednoho kusu je cca 4.000,- Kč. Celkové náklady se odhadují na 20 –
25 tisíc korun. SDH Rájec navrhuje financování takto: příspěvek obce ve výši 1/3 nákladů, 1/3
bude financovat sbor a 1/3 si doplatí členové SDH Rájec.
Starosta uvedl, že se jedná o mimořádný příspěvek, který musí být dle nové legislativy upraven
veřejnoprávní smlouvou. Navrhl schválit příspěvek-dotaci ve výši 33,3% celkových nákladů na
uniformy, maximálně však do výše 8.000,- Kč. Zastupitelé s návrhem souhlasili.
Paní Marcela Strašilová podotkla, že návrh financování 1/3 nákladů je podobný jako v případě
příspěvku, který obec poskytla loni Sportovnímu klubu na hokejové dresy.
Hlasování o schválení poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Rájec žadateli SDH Rájec na
pořízení stejnokrojových hasičských uniforem ve výši 33,3% celkových nákladů, maximálně
však do výše 8.000,- Kč, veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověření starosty
k podpisu smlouvy:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2015.3.12. Poděkování Eduard Hrubý
Starosta přečetl děkovný dopis pana Eduarda Hrubého z Rájce, kterým vyjadřuje dík a uznání
zasahujícím hasičům ze Zábřeha i z Rájce při likvidaci požáru v rodinném domku, který vznikl
v lednu tohoto roku.
Starosta ještě doplnil, že pomoci se účastnili občané z řad veřejnosti. Toto poděkování přednesl i
na výroční valné hromadě SDH Rájec.
Zastupitelstvo bere na vědomí
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ad 2015.3.13. Partnerská smlouva Mikroregion
Obec Rájec se přihlásila k projektu MAS Horní Pomoraví, jehož prostřednictvím by obec mohla
pořídit kontejnery na odpady. Poskytovatel dotace SFŽP však tento projekt odmítl z důvodu
velkého rozpočtu. Nyní probíhá jednání se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko o možnosti
podání žádosti o dotaci s menším rozpočtem. Obec Rájec by pořizovala dva velkoobjemové
kontejnery na biologicky rozložitelný odpad a také zvon na kov. Předpokládané celkové náklady
na pořízení kontejnerů jsou cca 136 tisíc korun, z toho 10% by měla financovat obec ze svého
rozpočtu , tj. necelých 14 tisíc korun. Podrobné informace budou k dispozici ve čtvrtek.
Zastupitelé byli s původním návrhem Partnerské smlouvy MAS Horní Pomoraví seznámeni a proto
vyjádřili souhlas s uzavřením Partnerské smlouvy na zajištění projektu pořízení kontejnerů se
stejnými podmínkami se Svazkem obcí Mikroregionu Zábřežsko.
Hlasování o schválení uzavření Partnerské smlouvy se Svazkem obcí Mikroregionu
Zábřežsko a pověření starosty k podpisu smlouvy:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2015.3.14. Žádost Římskokatolická farnost Zvole
Obec Rájec obdržela poděkování Římskokatolické farnosti Zvole za finanční podporu poskytnutou
z rozpočtu obce na opravu fasády kostela ve Zvoli v minulém roce. Součástí dopisu byla také
žádost o finanční příspěvek na pokračování nátěru kostelní lodě ze strany od hřbitova.
Zastupitelé byli již o žádosti informováni a požádali o předložení vyúčtování loňských oprav.
Požadované doklady byly předány a budou postoupeny finančnímu výboru k posouzení.
Mgr. Josef Zika – dotaz na financování proběhlé fáze oprav kostela ve Zvoli v roce 2014.
Pan Milan Novák uvedl, že dle předložených dokladů stál nátěr věže a průčelí kostela cca 340 tisíc
korun. Obce (Zvole, Lukavice, Rájec a Jestřebí) darovaly celkem 190 tisíc korun, farníci přispěli
částkou 200 tisíc korun. Finance, které nebyly využity se automaticky převádí na pokrytí nákladů
spojených s pokračováním nátěru kostelní lodě.
Pan Jaromír Kamlar – dotaz na výši poskytnutého příspěvku z rozpočtu obce v loňském roce
a výše příspěvku požadovaná letos.
Starosta odpověděl, že loni Obec Rájec přispěla částkou 30 tisíc korun dle vlastního uvážení.
V žádosti pro letošní rok také není částka uvedena, je to na možnostech a rozhodnutí obce. Obec
Zvole poskytla vloni částku 100 tisíc Kč (kostel je v jejich obci) a letos přispěje stejnou částkou.
Pan Milan Novák připomněl, že je možno kdykoliv požádat o doklady k financování provedených
prací a použití příspěvku.
Zastupitelé se shodli projednat žádost na dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí
ad 2015.3.15. Různé
1. Přezkoumání hospodaření Obce Rájec za rok 2014 proběhlo 4.2.2015 a nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bude součástí schvalování účetní
závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2014, které musí být provedeno do konce června tohoto
roku zároveň s účetní závěrkou příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo bere na vědomí
2. Kompostéry – občané stále mohou na obecním úřadě nahlásit počet kompostérů, které budou
pro svoji potřebu využívat. Smlouvy k pronájmu kompostérů se připravují.
Zastupitelstvo bere na vědomí
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3. Obecní ples v Rájci – poděkování sponzorům a pořadatelům – starosta zhodnotil akci jako
zdařilou, ačkoliv návštěvníků bylo méně než v předchozích letech. Poděkoval členům
zastupitelstva a spolupracovníkům za pomoc při přípravě a uskutečnění 9. obecního plesu, který se
konal 24.1.2015. Informoval také o výtěžku z obecního plesu ve výši 14.339,- Kč, který byl
převeden do rozpočtu Obce Rájec a bude využit na vybavení kuchyně v kulturním domě v Rájci.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
4. Tříkrálová sbírka 2015 – starosta poděkoval občanům za příspěvky do Tříkrálové sbírky.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Diskuse:
Pan Milan Novák - poukázal na chybějící patníky u silnice směrem k Zábřehu. Tento stav je
nebezpečný v zimě, kdy pod navátým sněhem není vidět příkop.
Starosta již tento problém řešil se Správou a údržbou silnic, nejsou však finance.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Pan Jaromír Kamlar – připomněl, že v části nové zástavby není slyšet rozhlas.
Starosta odpověděl, že se připravuje rozšíření počtu „hnízd“ obecního rozhlasu, například
u Bartoňových.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Paní Marcela Strašilová - upozornila na propadlou skruž na cestě ke kravínu u hlavní silnice.
Starosta místo zhlédne a bude jednat s Dubickou zemědělskou a.s., která je vlastníkem cesty.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Pan Milan Novák - dotaz na konání Dne Mikroregionu Zábřežsko.
Starosta uvedl, že letos bude ve Štítech. Datum a program bude upřesněn.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Ing. Tomáš Čvančara - upozornil na chybějící kryt na dešťové kanalizaci na pozemku za
Minářovými.
Starosta uvedl, že kryt je již objednán.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání ve 19,35 hodin ukončil.
V Rájci dne 9. března 2015
Zapsala: Věra Domluvilová

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

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

