Zápis
z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec,
konaného dne 22. 1. 2018 v 18:00 hodin v KD v Rájci.
Přítomni:
Omluveni:

p. Vladimír Hroch, Ing. Miloš Uherka, p. Marcela Strašilová, Mgr. Josef Zika,
p. Milan Novák – zastupitelé obce,
p. Marek Pucher, p. Petr Smetana
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 12. 1. 2018 do 22. 1. 2018 včetně.
Současně byla tato informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a vyhlášena místním
rozhlasem.
Zápis z 18. veřejného zasedání ověřovatelé zápisu bez námitek ověřili svým podpisem.
Starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno pět členů
zastupitelstva ze sedmi a zasedání zastupitelstva obce je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: p. Věra Domluvilová
Ověřovatelé zápisu: p. Milan Novák, Ing. Miloš Uherka
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úředních deskách v tomto znění:
Navržený program:
2018.19.1
Schválení programu
2018.19.2
Úkoly z minulého zasedání zastupitelstva obce
2018.19.3
Rozpočtové opatření
2018.19.4
Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací
2018.19.5
Provozní řád vodovodu Rájec
2018.19.6
Různé
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se k návrhu programu všem přítomným. Žádný
návrh na úpravu programu nebyl podán.

ad 2018.19.1 Schválení programu
Hlasování o navrženém programu:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 2018.19.2 Úkoly z minulého zasedání zastupitelstva obce
Místostarosta Ing. Miloš Uherka zhodnotil plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce:
1. Podílet se na připravovaných akcích – v sobotu 20. ledna proběhl tradiční, již 12. obecní ples.
Obec bude i nadále podporovat akce pořádané místními organizacemi - úkol trvá.
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2. Sledovat insolvenční rejstřík ve věci dlužníka V. S. – podle dostupných informací bude
pravděpodobně v měsících březen až duben tohoto roku otevřena další fáze přihlašování
pohledávek v rámci insolvenčního řízení. Úkol trvá.
Zastupitelstvo bere na vědomí

ad 2018.19.3 Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 11/2017 bylo schváleno dne 27. 12. 2017. V příjmech byl rozpočet
navýšen o 563.329,74 Kč, a to zvláště navýšením daňových příjmů a drobným zvýšením
nedaňových příjmů. Zároveň byl snížen rozpočet u příspěvku na VPP dle očekávané skutečnosti.
Ve výdajích byl rozpočet snížen o 15.595,10 Kč, což tvořily zejména výdaje na platy a odvody
zaměstnanců na VPP související s příspěvkem. Dále byl proveden převod mezi položkami
v rámci paragrafu „Odvádění a čištění odpadních vod“ a také drobné navýšení výdajů na
bankovní poplatky v rámci paragrafu „Obecné příjmy a výdaje z finančních operací“.
V části financování byl přebytek příjmů ve výši 578.924,84 Kč rozpočtován na položce 8115
mínusem.
Rozpočtové opatření č. 1/2018 bylo schváleno dne 10. 1. 2018. V příjmech byl rozpočet navýšen
o 29.487,- Kč. Jedná se především o účelovou dotaci na zajištění volby prezidenta a dále
o navýšení příspěvku na výkon státní správy.
Ve výdajích byl rozpočet navýšen o 44.387,- Kč, a to zejména rozpočtováním dotace na zajištění
volby prezidenta, dále zapojení transferu pro školu, zvýšení položky věcných darů v paragrafu
„Ostatní kultura“ a drobné zvýšení v paragrafu „Správa“.
V části financování byly zvýšené výdaje pokryty zapojením přebytku hospodaření minulých let
v částce 14.900,- Kč na položce 8115.
Zastupitelé byli s návrhem rozpočtových změn seznámeni. Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení Rozpočtového opatření č. 11/2017 a 1/2018:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2018.19.4 Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací
Starosta informoval o přípravě podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce Vodovod Rájec – II.
část. Součástí dokumentů je i plán financování obnovy vodovodu a kanalizací. Plán týkající se
stavby obou etap vodovodu vytvořil pracovník ŠPVS a.s. podle délky celého vodovodního řadu,
míry opotřebení a pořizovací ceny upravené dle metodiky Ministerstva zemědělství. Zpracován je
na období deseti let a průběžně bude aktualizován. Životnost stavby vodovodu je stanovena na
dobu šedesáti let. Ročně bude obec do fondu ukládat 210.000,- Kč, část nákladů se promítne i do
ceny vodného.
Ing. Miloš Uherka se dotázal, zda v případě vložení vodovodu do majetku VHZ bude současně
novému vlastníku převeden i naspořený fond.
Starosta uvedl, že se prostředky z fondu obnovy nepřevádějí. Zároveň poukázal na povinnost
dodržení desetileté ochranné lhůty vlastnictví na majetek pořízený s dotací.
Hlasování o schválení Plánu financování obnovy vodovodu a kanalizací:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2018.19.5 Provozní řád vodovodu Rájec
Provozní řád vodovodu je také součástí dokumentů k závěrečnému vyhodnocení stavby vodovodu.
Je zpracován projektantem a schválen na odboru životního prostředí MěÚ Zábřeh. Provozní řád
obsahuje popis umístění vodovodního řadu, použitý materiál, provoz, údržbu, čištění a podobně.
Mgr. Josef Zika se dotázal, zda provozní řád obsahuje i přípojky vodovodu.
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Starosta odpověděl, že kapitola věnovaná pouze přípojkám obsažena není. Přípojky jsou
samostatné stavby a v textu provozního řádu je zmíněn pouze souhlas s připojením.
Paní Marcela Strašilová se dotázala na situaci, kdy dojde k závadě na potrubí od napojení po
vodoměr, kdo bude platit „ztracenou“ vodu.
Starosta uvedl, že ztráty hradí obec, ale opravu potrubí platí vlastník přípojky, tj. vlastník
nemovitosti. Zastupitelé byli s provozním řádem seznámeni. Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení Provozního řádu vodovodu Rájec:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2018.19.6 Různé
1. Plynovod – pan Milan Novák se dotázal, zda se fond obnovy tvoří i pro plynovod.
Starosta odpověděl, že obec je vlastníkem pouze malé části plynovodu v nové zástavbě, jehož
hodnota je necelých 200 tisíc korun. Pro plynárenskou infrastrukturu není povinnost tvorby fondu
obnovy.
Zastupitelstvo bere na vědomí

2. Odpadové hospodářství – pan Milan Novák informoval o používání kódů při sběru odpadu
v Bludově. Obec tak má přehled jak občané odpady třídí a na základě vyhodnocení jim může
poskytnout i slevu z poplatku za odpady.
Starosta uvedl, že obec Náklo tento systém také využívá. Zavedli měsíční svoz, který vycházel
ekonomicky nejlépe, lepší třídění odpadu a bonusy, které občané získávají jen za zaplněné pytle
a popelnice. Na základě získaných bonusů mají občané slevu na poplatku. Starosta bude zjišťovat
další informace k případnému využití pro naši obec.
Zastupitelstvo bere na vědomí

3. E-domek
Paní Marcela Strašilová se dotázala, kdy se bude od kulturního domu odvážet plechový domek na
elektroodpad.
Starosta odpověděl, že výpovědní doba končí v září nebo říjnu 2018, do té doby je možné domek
využívat pro sběr. Společnost ASEKOL má pro malou obec nevýhodné podmínky, proto
v současné době je svoz elektrozařízení prováděn ve spolupráci s firmou EKO servis.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Diskuse
Pan Milan Novák se dotázal, jak pokračuje jednání se Správou silnic ve věci chybějících patníků
u silnice do Zábřeha (nebezpečí při zavátém příkopu).
Starosta odpověděl, že z jednání s Ing. Hlobilovou vyplynulo, že patníky nebudou instalovány
z důvodu jejich stálého poškozování.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Pan Jaroslav Václavek vznesl dotaz k možnosti zasílání hlášení formou SMS zpráv.
Starosta uvedl, že některé nabídky firem s řešením této problematiky již projednával, zejména
v souvislosti s informováním občanů o havarijních situacích. Zájem veřejnosti o tuto službu bude
zjištěn formou dotazníkového šetření. Zároveň je potřeba ověřit finanční náklady projektu.
Zastupitelstvo bere na vědomí
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Pan Jan Grúz požádal o informace k připravované stavbě kanalizace v Rájci.
Starosta seznámil přítomné s postupem prací, kdy je zpracovávána změna projektové
dokumentace pro územní řízení. Bohužel, práce nyní brzdí nesouhlas vlastníka pozemku
s umístěním kanalizačního řadu a dále některé administrativní záležitosti. Územní řízení pro
stavbu kanalizace již obec má, avšak firma, která zpracovává projekt pro stavební povolení,
zjistila některá nevhodná řešení a navrhla změnu, kterou je potřeba promítnout již v územním
řízení. Podle dostupných informací jsou pro schválení dotace upřednostňovány projekty, které
mají i stavební povolení a vybraného zhotovitele stavby.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání v 19:20 hodin ukončil.

V Rájci dne 22. ledna 2018
Zapsala: Věra Domluvilová

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

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

