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Zápis
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec,
konaného dne 14. 11. 2016 v 18:00 hodin v KD v Rájci.
Přítomni:
Neomluven:

p. Vladimír Hroch, Ing. Miloš Uherka, p. Marcela Strašilová, Mgr. Josef Zika,
p. Petr Smetana, p. Milan Novák – 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 4. 11. 2016 do 14. 11. 2016 včetně.
Současně byla tato informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a vyhlášena místním
rozhlasem.
Zápis z 11. veřejného zasedání ověřovatelé zápisu bez námitek ověřili svým podpisem.
Starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno šest členů
zastupitelstva ze sedmi a zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: p. Věra Domluvilová
Ověřovatelé zápisu: p. Marcela Strašilová, Mgr. Josef Zika
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:
2016.12.1 Schválení programu
2016.12.2 Úkoly z minulého zasedání zastupitelstva obce
2016.12.3 Rozpočtová opatření
2016.12.4 Plán inventur
2016.12.5 Žádost o koupi obecního pozemku p. č. 1385/1
2016.12.6 Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - ČEZ Distribuce – umístění budoucí TS
2016.12.7 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
– ČEZ Distribuce (přípojka NN k RD - Šašková)
2016.12.8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
– ČEZ Distribuce (výkop a uložení kabelu NN – 8 m – Schneider)
2016.12.9 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
– ČEZ Distribuce (výkop a uložení kabelu NN – 2 m – Mikušková)
2016.12.10 Vodovod Rájec – II. část
2016.12.11 EKO servis – dodatek ke smlouvě
2016.12.12 Poptávka na zpracování projektové dokumentace vodovodních přípojek
2016.12.13 Poptávka na zpracování projektové dokumentace „Kanalizace Rájec“
2016.12.14 Poptávka na zajištění manažerského řízení projektu „Kanalizace Rájec“
2016.12.15 Různé
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se k návrhu upraveného programu všem
přítomným. Žádný další návrh na úpravu programu nebyl podán.
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ad 2016.12.1 Schválení upraveného programu
Hlasování o navrženém upraveném programu: Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 2016.12.2 Úkoly z minulého zasedání zastupitelstva obce
Místostarosta uvedl, že jediným a stálým úkolem je „Podílet se na připravovaných akcích“. Úkol
je průběžně plněn.
Zastupitelstvo bere na vědomí

ad 2016.12.3 Rozpočtová opatření
Rozpočtové opatření č. 8/2016 bylo schváleno 7. 10. 2016. Rozpočet byl navýšen v příjmech
o 190.000,- Kč. Jednalo se zejména o navýšení v daňových příjmech a zapojení neinvestiční
dotace ve výši 25.000,- Kč na financování voleb do zastupitelstva kraje.
Ve výdajích byl rozpočet navýšen o 190.000,- Kč. Největší část (120.000,- Kč) byla
rozpočtována v paragrafu „Pitná voda“ na pořízení vodoměrů. Dále byla rozpočtována výše
uvedená dotace na volby. Rozpočet byl navýšen v paragrafu „Péče o vzhled obce“ na položce
opravy, v paragrafech „Ostatní kultura“ a „Bytové hospodářství“ na položkách materiálu
a služeb a dále v paragrafu „Správa“ na položce ostatní osobní náklady.
V části financování se rozpočet nezměnil.
Rozpočtové opatření č. 9/2016 je navrženo ke schválení dne 14.11.2016. V příjmech je rozpočet
navýšen o 416.000,- Kč a jedná se zejména o zapojení vyšších daňových příjmů (299.000,- Kč),
dále rozpočtování dotace ÚP na VPP a navýšení nedaňových příjmů v paragrafech „Kultura“
a „Správa“.
Ve výdajích je rozpočet zvýšen o 416.000,- Kč, kdy největší část (322.000,- Kč) je rozpočtována
v paragrafu „Pitná voda“ na výdaje stavby Vodovod Rájec – II. část. Dále je rozpočtována
dotace ÚP ve výši 84.000,- Kč na platy a odvody zaměstnanců na VPP. Rozpočet je navýšen
také v paragrafu „Péče o vzhled obce“ na položce drobného majetku. Navrženy jsou i drobné
převody mezi položkami.
V části financování se rozpočet nezměnil.
Zastupitelé byli s rozpočtovými změnami seznámeni. Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení Rozpočtových opatření č. 8/2016 a 9/2016:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2016.12.4 Plán inventur
Starosta obce vyhlásil nařízení k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků
obce Rájec ke dni 31. 12. 2016. Seznámil přítomné s Plánem inventur, který obsahuje mimo jiné
jmenovité složení inventarizačních komisí. Proškolení členů inventarizačních komisí se
uskuteční v průběhu měsíce prosince 2016. Inventarizační zpráva musí být zpracována
nejpozději do 27. ledna 2017.
Zastupitelstvo bere na vědomí

ad 2016.12.5 Žádost o koupi obecního pozemku p. č. 1385/1
Na obec byla doručena žádost pana Berana na odkoupení obecního pozemku p. č. 1385/1 v k. ú.
Rájec u Zábřeha o výměře 237 m². Záměr obce Rájec k prodeji výše uvedeného pozemku je
zveřejněn na úředních deskách OÚ Rájec od 27. 10. 2016 dosud. Jedná se o pozemek v nové
zástavbě, který sousedí se stavebním pozemkem žadatele a kterým z části prochází příkop.
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Zastupitelé byli s žádostí seznámeni. Starosta uvedl, že pro případný prodej by mohl být
pozemek i rozdělen. Dosud není vyjasněná situace k plánovaným sítím v lokalitě nové zástavby,
proto zastupitelé v současné době s prodejem pozemku nesouhlasí.
Hlasování o schválení prodeje obecního pozemku p. č. 1385/1 v k. ú. Rájec u Zábřeha:
Pro: 0
Proti: 5
Zdržel se: 1

ad 2016.12.6 Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy - ČEZ Distribuce – umístění
budoucí TS
Společnost ČEZ plánuje v obci Rájec provedení obnovy sítě NN a pro umístění nové trafostanice
je navržen obecní pozemek parc. st. č. 63 v k. ú. Rájec u Zábřeha. Záměr obce Rájec uzavřít
Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci je zveřejněn na úředních
deskách OÚ Rájec od 27. 10. 2016 dosud. Jedná se o budoucí odkoupení části pozemku zahrady
mateřské školy o předpokládané maximální výměře 20 m². Realizace je plánována na roky 2017
– 2018. Zastupitelé požadují umístění trafostanice v zahradě MŠ tak, aby nebyl omezen prostor
k parkování vozidel u obecního úřadu.
Ing. Miloš Uherka navrhl písemně informovat Společnost ČEZ o plánovaných sítích v obci.
Dotazy ani připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení uzavření Smlouvy č. 9120047883 o uzavření budoucí kupní smlouvy
o převodu nemovité věci – odkup pozemku pod trafostanicí (pro její budoucí umístění) se
společností ČEZ Distribuce, a.s., a to část pozemku p. st. č. 63 v k. ú. Rájec u Zábřeha
o předpokládané maximální výměře 20 m² a pověření starosty k podpisu smlouvy:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2016.12.7 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
– ČEZ Distribuce (přípojka NN k RD - Šašková)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ
Distribuce se týká obecních pozemků p. č. 1189/12, 400/42, 322/1 a 315/64 v k. ú. Rájec
u Zábřeha. Součástí uvedené smlouvy je i smlouva o právu provést stavbu. Jedná se o uložení
zemního vedení přípojky NN k rodinnému domu č.p. 166. Záměr obce Rájec uzavřít tuto
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti je zveřejněn na
úředních deskách OÚ Rájec od 27. 10. 2016 dosud. Zastupitelé byli se zněním smlouvy
seznámeni, připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti na pozemcích p. č. 1189/12, 400/42, 322/1 a 315/64 v k. ú. Rájec
u Zábřeha a smlouvy o právu provést stavbu č. IP-12-8019612/1 se společností ČEZ
Distribuce, a.s. (přípojka NN k RD - Šašková) a pověření starosty k podpisu smlouvy:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2016.12.8 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
– ČEZ Distribuce (výkop a uložení kabelu NN – 8 m – Schneider)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ
Distribuce se týká obecního pozemku p. č. 1378 v k. ú. Rájec u Zábřeha. Součástí uvedené
smlouvy je i smlouva o právu provést stavbu. Jedná se o výkop a uložení kabelu přípojky NN
v rozsahu 8 m k pozemku p. č. 1366/1. Záměr obce Rájec uzavřít tuto Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti je zveřejněn na úředních deskách OÚ
Rájec od 27. 10. 2016 dosud. Zastupitelé byli se zněním smlouvy seznámeni, připomínky nebyly
vzneseny.
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Hlasování o schválení uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti na pozemku p. č. 1378 v k. ú. Rájec u Zábřeha a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-8012935 se společností ČEZ Distribuce, a.s. (výkop a uložení
kabelu NN v rozsahu 8 m – Schneider) a pověření starosty k podpisu smlouvy:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2016.12.9 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
– ČEZ Distribuce (výkop a uložení kabelu NN – 2 m - Mikušková)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti se společností ČEZ
Distribuce se týká obecního pozemku p. č. 1378 v k. ú. Rájec u Zábřeha. Součástí uvedené
smlouvy je i smlouva o právu provést stavbu. Jedná se o výkop a uložení kabelu přípojky NN
v rozsahu 2 m k pozemku p. č. 1381. Záměr obce Rájec uzavřít tuto Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti je zveřejněn na úředních deskách OÚ Rájec od
27. 10. 2016 dosud. Zastupitelé byli se zněním smlouvy seznámeni, připomínky nebyly
vzneseny.
Hlasování o schválení uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti na pozemku p. č. 1378 v k. ú. Rájec u Zábřeha a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-8013045 se společností ČEZ Distribuce, a.s. (výkop a uložení
kabelu NN v rozsahu 2 m - Mikušková) a pověření starosty k podpisu smlouvy:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2016.12.10 Vodovod Rájec – II. část
Starosta informoval o postupu stavby vodovodu. Stavba je dokončena, provedena je oprava
povrchů komunikací včetně vodorovného dopravního značení. Na hygienickou stanici byly
odeslány rozbory odebraných vzorků vody k posouzení a vydání stanoviska ke kolaudaci.
Zaměření stavby je provedeno, projektant zpracuje dokumentaci skutečného provedení stavby.
Čekáme na poslední fakturu od stavební firmy a probíhá příprava dokumentů pro kolaudační
řízení. Ukončení projektu stavby zahrnuje i kolaudaci včetně nabytí právní moci, vše nejpozději
do 30.4.2017.
Ing. Miloš Uherka navrhl, zda by nebylo vhodnější pořídit elektronické vodoměry.
Starosta odpověděl, že tuto možnost bude konzultovat s pracovníkem ŠPVS.
Zastupitelstvo bere na vědomí

ad 2016.12.11 EKO servis – dodatek ke smlouvě
Na obec byl doručen dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem, uzavřené
s firmou EKO Servis Zábřeh, s.r.o.. Dodatkem se upravuje pouze ceník prací a služeb pro rok
2017. Celkové náklady za svoz odpadu budou navýšeny o cca 1.000,- Kč za rok. Zastupitelé byli
se zněním dodatku seznámeni, připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení Dodatku č. 2017 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem ze
dne 24. 12. 2001 a pověření starosty k podpisu dodatku:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2016.12.12 Poptávka na zpracování projektové dokumentace vodovodních přípojek
Starosta informoval o přípravě zadání poptávky na zpracování projektů k vodovodním přípojkám
v počtu 92. Předpokládaná celková cena díla činí 350.000,- Kč bez DPH. Jedná se o veřejnou
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zakázku malého rozsahu. Osloveno bude 3 až 5 firem. Ohláška na stavebním úřadě bude
provedena hromadně. Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení zadání poptávky na zpracování projektové dokumentace
vodovodních přípojek:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2016.12.13 Poptávka na zpracování projektové dokumentace „Kanalizace Rájec“
Na stavbu „Obecní kanalizace Rájec s napojením na ČOV Zábřeh“ je vydáno územní
rozhodnutí. Připravují se podklady pro zpracování projektové dokumentace pro stavební
povolení. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Předpokládaná cena pořízení projektové
dokumentace činí cca 400.000,- Kč bez DPH. Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení zadání poptávky na zpracování projektové dokumentace „Obecní
kanalizace Rájec s napojením na ČOV Zábřeh“ pro stavební povolení:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2016.12.14 Poptávka na zajištění manažerského řízení projektu „Kanalizace Rájec“
Starosta informoval o potřebě zajistit projekt stavby kanalizace v Rájci odbornou firmou od
přípravných prací, přes zpracování žádosti o dotaci, výběrová řízení, technický dozor na stavbě
až po závěrečné vyhodnocení akce. U stavby vodovodu tyto činnosti zajišťovala firma TIZZI
z Kroměříže. Předpokládaná hodnota zakázky na zajištění manažerského řízení projektu činí cca
500.000,- Kč bez DPH.
Pan Milan Novák se dotazoval, zda uváděné ceny jsou konečné a zda se budou platit
jednorázově.
Starosta uvedl, že platby bývají rozvrženy podle splnění jednotlivých úkolů dle zadávací
dokumentace. Ceny jsou pouze předpokládané, skutečné ceny vzejdou z výsledků poptávkových
řízení.
Hlasování o schválení zadání poptávky na manažerské řízení projektu „Obecní kanalizace
Rájec s napojením na ČOV Zábřeh“:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2016.12.15 Různé
1. Kulturní akce – paní Marcela Strašilová informovala o plánovaných obecních akcích.
Cestopisná přednáška pana Jiřího Máry s názvem Tajuplná Afrika se uskuteční v sobotu 19.
listopadu 2016 v sále kulturního domu v Rájci od 17 hodin.
Mikulášská nadílka se plánuje na sobotu 3. prosince 2016 od 15.30 hodin v kulturním domě
v Rájci. V programu se představí děti z Jedlí, připraveny budou také soutěže.
Dále se připravuje na březen 2017 akce k MDŽ.
Zastupitelstvo bere na vědomí

2. Vybavení pro JSDH obce Rájec - s pomocí dotace Olomouckého kraje na nákup souboru
prostředků pro záchranu ve výši 13.000,- Kč byly pořízeny bezpečnostní prvky pro členy
jednotky – svítilny na přilby s příslušenstvím, brodicí kalhoty z neoprenu, osobní nože
s rozbíječem skla a hasičské lano s karabinou. Celková cena vybavení činila 27.843,- Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí

6
3. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Rájec za školní rok 2015-2016 je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Člen školské rady za obec pan Petr Smetana připomněl nutnost výměny krytu jímky u dešťového
svodu na budově obecního úřadu v prostoru zahrady mateřské školy.
Starosta přislíbil nápravu.
Zastupitelstvo bere na vědomí
4. OZV č. 2/2016 o nočním klidu – starosta informoval o doručené výzvě ministerstva vnitra
k předložení podkladů za účelem posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky o nočním
klidu. Jedná se o uvedení počtu plánovaných akcí (veřejných i rodinných) v roce a jejich
celoobecní význam. Zastupitelé pověřili starostu k zaslání písemného sdělení k výzvě
ministerstvu vnitra s tím, že vyjádření bude následně vypracováno a předloženo ministerstvu.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Diskuse:
Paní Marcela Strašilová se dotázala, zda se bude v zahradě u základní školy stavět altánek.
Starosta odpověděl, že v plánu je pouze přístřešek na uložení dřeva.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání v 19:55 hodin ukončil.

V Rájci dne 14. listopadu 2016
Zapsala: Věra Domluvilová

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

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

