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Zápis
z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec,
konaného dne 21. 5. 2018 v 18:00 hodin v KD v Rájci.
p. Vladimír Hroch, Ing. Miloš Uherka, p. Marcela Strašilová, Mgr. Josef Zika,
p. Marek Pucher a p. Milan Novák – zastupitelé obce,
p. Petr Smetana
občané dle prezenční listiny

Zasedání Zastupitelstva obce Rájec bylo zahájeno v 18:10 hodin starostou obce panem
Vladimírem Hrochem. Starosta konstatoval, ţe 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 11. 5. 2018 do 21. 5. 2018 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, ţe dle prezenční listiny je přítomno šest členů
zastupitelstva ze sedmi a zasedání zastupitelstva obce je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: p. Věra Domluvilová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Josef Zika, 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:
Navržený program:
2018.21.1
Schválení programu
2018.21.2
Úkoly z minulého zasedání zastupitelstva obce
2018.21.3
Rozpočtové opatření
2018.21.4
Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Rájec za rok 2017
2018.21.5
Schválení hospodaření a příděl zisku do fondů ZŠ a MŠ Rájec za rok 2017
2018.21.6
Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec na rok 2018
2018.21.7
Schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec
2018.21.8
Schválení výjimky z počtu ţáků na školní rok 2018/2019
2018.21.9
Schválení účetní závěrky obce Rájec za rok 2017
2018.21.10 Schválení závěrečného účtu obce Rájec za rok 2017
2018.21.11 Uzavření nájemních smluv s SK Rájec, spolek
2018.21.12 Schválení členství obce Rájec ve Sdruţení místních samospráv ČR
2018.21.13 Schválení přijetí dotace pro JSDH obce Rájec
2018.21.14 Dělení pozemku p.č. 104/1 v k. ú. Rájec u Zábřeha
2018.21.15 Různé
Před hlasováním dal starosta moţnost vyjádřit se k návrhu programu všem přítomným. Ţádný
návrh na úpravu programu nebyl podán.
ad 2018.21.1 Schválení programu
Hlasování o navrženém programu:

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0
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ad 2018.21.2 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 28. dubna uspořádal SK Rájec, spolek tradiční
Pálení čarodějnic a v neděli 13. května se konala oslava Dne matek ve spolupráci obce Rájec, ZŠ
a MŠ Rájec a MO KDU-ČSL Rájec. Úkol trvá.
2. Sledovat insolvenční rejstřík ve věci dluţníka V. S. – nejsou ţádné nové informace. Starosta
osloví insolvenčního správce k postupu pro přihlášení obce Rájec do dalšího kola insolvenčního
řízení. Úkol trvá.
Zastupitelstvo bere na vědomí
ad 2018.21.3 Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 3/2018 bylo schváleno dne 19. 3. 2018. V příjmech byl rozpočet navýšen
o 11.000,- Kč. Jednalo se o nedaňové příjmy v paragrafu správy, a to náhrada za věcná břemena
a dále splátka z 1. kola insolvenčního řízení dluţníka V. S..
Ve výdajích byl rozpočet navýšen o 11.000,- Kč, kdy převáţná část byla rozpočtována
v paragrafu „Správa“ na právní sluţby a agendu GDPR. Dále bylo provedeno sníţení
rozpočtovaných vlastních výdajů na poloţkách v rámci paragrafu „Volba prezidenta republiky“
a také drobné navýšení výdajů na pojištění JSDH v paragrafu „Poţární ochrana“ a na
programové vybavení v paragrafu „Správa“.
V části financování se rozpočet nezměnil.
Zastupitelé byli s návrhem rozpočtových změn seznámeni. Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení Rozpočtového opatření č. 3/2018:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2018.21.4 Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Rájec za rok 2017
Starosta seznámil přítomné s výsledky hospodaření vlastní příspěvkové organizace za rok 2017.
Výkazy účetní závěrky ZŠ a MŠ Rájec sestavené k 31. 12. 2017 jsou zveřejněny na fyzické
a elektronické úřední desce od 3. 5. 2018 dosud. Ţádné písemné připomínky nebyly podány.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Rájec za rok 2017 je z hlavní činnosti ziskový v částce 5.998,97
Kč a z hospodářské činnosti ztrátový v částce -4.999,- Kč. Hospodářská činnost byla z důvodu
ztrátovosti k 30. 6. 2017 ukončena. Výsledek hospodaření za rok 2017 za účetní jednotku činí
999,97 Kč.
Na dotaz zastupitelů k hospodářské činnosti školy starosta uvedl, ţe ztráta je způsobena malým
počtem cizích strávníků a cenou oběda. Konkurencí je restaurace v obci a také dovoz obědů
z druţstevní kuchyně z Dubicka.
Pan Marek Pucher, předseda finančního výboru, uvedl, ţe kontrola hospodaření školy byla
provedena pracovníky obce Rájec a nebyly zjištěny nedostatky. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Rájec
za rok 2017 doporučil schválit.
Hlasování o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Rájec sestavené k rozvahovému dni 31. 12.
2017 včetně výsledku hospodaření ZŠ a MŠ Rájec za účetní období 2017:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2018.21.5 Schválení hospodaření a příděl zisku do fondů ZŠ a MŠ Rájec za rok 2017
Ředitelka školy předloţila obci jako zřizovateli Přehled hospodaření ZŠ a MŠ Rájec za rok 2017,
který je spolu s účetními výkazy zveřejněn na fyzické a elektronické úřední desce od 3. 5. 2018
dosud. Součástí přehledu je také návrh na převedení vytvořeného zisku v celkové výši 999,97 Kč
do rezervního fondu. Starosta dále informoval přítomné o čerpání rezervního fondu školy v roce
2017 na pořízení vybavení kuchyně a školy v celkové výši 38.989,- Kč. Z fondu investic bylo
čerpáno 30.000,- Kč na opravy a udrţování majetku. Fond odměn, který byl v minulém roce
posílen na případné dofinancování platů učitelů z důvodu výjimky z počtu ţáků, čerpán nebyl.
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Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení hospodaření a převedení zisku ZŠ a MŠ Rájec za rok 2017 ve výši
999,97 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Rájec: Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2018.21.6 Schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec na rok 2018
Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec na rok 2018 je zveřejněn na fyzické a elektronické úřední desce
OÚ Rájec od 3. 5. 2018 dosud. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný ve výši 4.025.820,- Kč.
Výnosy jsou tvořeny mimo jiné dotací z MŠMT ve výši 2.834.820,- Kč a dotací obce Rájec ve
výši 850.000,- Kč. Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec na rok 2018, náklady ve výši 4.025.820,- Kč,
výnosy ve výši 4.025.820,- Kč:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2018.21.7 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec na léta 2019 aţ 2020 je zveřejněn na
fyzické a elektronické úřední desce OÚ Rájec od 3. 5. 2018 dosud. Střednědobý výhled rozpočtu
je rovněţ sestaven jako vyrovnaný a odvíjí se od rozpočtu na rok 2018.
Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Rájec na léta 2019 až
2020:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2018.21.8 Schválení výjimky z počtu žáků na školní rok 2018/2019
Ředitelka ZŠ a MŠ Rájec podala ţádost o povolení výjimky v počtu dětí v základní škole pro
školní rok 2018/2019, kdy se předpokládá počet ţáků 12, z toho 4 do první třídy. Původně mělo
do první třídy rájecké školy nastoupit 7 ţáků, avšak 3 děti mají odklad školní docházky a z toho
2 děti byly u zápisu v Zábřehu. Z předloţeného výhledu na další roky vyplývá, ţe se situace
v počtu ţáků mírně zlepšuje, je ale moţné, ţe rodiče z různých důvodů nakonec přihlásí děti do
školy jinde. Zastupitelé vyjádřili obavu, jak dlouho bude moţné za těchto podmínek školu v obci
udrţet.
Hlasování o schválení povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ a MŠ Rájec pro školní rok
2018/2019:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2018.21.9 Schválení účetní závěrky obce Rájec za rok 2017
Výkazy účetní závěrky včetně inventarizační zprávy jsou součástí Návrhu závěrečného účtu obce
Rájec za rok 2017 a jsou zveřejněny na fyzické i elektronické úřední desce od 3. 5. 2018 dosud.
Ke zveřejněným dokumentům nebyly podány ţádné připomínky. Skutečné příjmy ve výši
7.463.810,69 Kč byly oproti schválenému rozpočtu o téměř 2,3 mil. korun vyšší, a to zejména
u daňových příjmů a přijatých dotací. Skutečné výdaje ve výši 5.951.988,08 Kč byly oproti
schválenému rozpočtu niţší o cca 1,05 mil. korun, coţ bylo způsobeno zatím neuskutečněnými
výdaji na projekt kanalizace a věcná břemena vodovodu. Výsledek hospodaření obce Rájec za
rok 2017 je ve výši 2.393.667,28 Kč, stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12.
2017 činí 5.019.977,73 Kč. Finanční výbor zhodnotil podklady účetní závěrky obce Rájec
a k jejímu schválení neměl připomínky.
Dotazy a připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení účetní závěrky obce Rájec sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017
včetně výsledku hospodaření obce Rájec za účetní období 2017:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 2018.21.10 Schválení závěrečného účtu obce Rájec za rok 2017
Návrh závěrečného účtu obce Rájec za rok 2017 včetně příloh, tj. Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Rájec za rok 2017, výkazů finančního hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Rájec za rok 2017 a Inventarizační zprávy za rok 2017 je vyvěšen na
fyzické i elektronické úřední desce od 3. 5. 2018 dosud. Ke zveřejněnému návrhu nebyly do
dnešního dne podány ţádné písemné připomínky. Přezkoumání hospodaření obce Rájec za rok
2017 provedli pracovníci Krajského úřadu Olomouckého kraje se závěrem „nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“. Návrh závěrečného účtu obce posuzoval finanční výbor a neměl
připomínky.
Starosta navrhl schválit závěrečný účet a hospodaření obce Rájec za rok 2017 bez výhrad.
Dotazy a připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení závěrečného účtu obce Rájec za rok 2017 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Rájec za rok 2017 a udělení souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2018.21.11 Uzavření nájemních smluv s SK Rájec, spolek
Starosta informoval o potřebě uzavření nájemních smluv s SK Rájec, spolek zvlášť pro nájem
prostor kulturního domu a zvlášť pro nájem hřiště. SK Rájec, jako jediný nájemce, má moţnost
získat dotace na opravu a údrţbu hřiště. Kulturní dům je pronajímán i jiným osobám, proto není
moţné dotace na opravy ţádat. Smluvní vztah je v obou případech navrţen na 20 let s tříměsíční
výpovědní lhůtou.
Zastupitelé byli se zněním smluv seznámeni, připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení uzavření nájemních smluv s SK Rájec, spolek, tj. Nájemní smlouvy
na pronájem prostor kulturního domu v Rájci a Nájemní smlouvy na pronájem
víceúčelového hřiště, a pověření starosty k podpisu obou smluv:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2018.21.12 Schválení členství obce Rájec ve Sdružení místních samospráv ČR
Starosta předloţil návrh na členství obce Rájec ve Sdruţení místních samospráv ČR. Obec jiţ
prostřednictvím tohoto sdruţení vyřešila povinnosti vyplývající ze zákona o zpracování osobních
údajů (GDPR) za podstatně niţší ceny sluţeb, neţ jaké nabízely jiné společnosti. Dále je
moţnost vyuţívat například právní pomoc při tvorbě směrnic, sdruţení se mimo jiné vyjadřuje
k připravovaným zákonům, jedná s vládními orgány. Roční členský příspěvek se skládá z pevné
částky, která činí 2.000,- Kč a variabilní částky ve výši 2,- Kč na jednoho obyvatele dané obce,
coţ pro naši obec vychází celkem do 3.000,- Kč. Zastupitelé s členstvím vyjádřili souhlas.
Hlasování o schválení členství obce Rájec ve Sdružení místních samospráv ČR:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2018.21.13 Schválení přijetí dotace pro JSDH obce Rájec
Starosta informoval o schválené dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na vybavení JSDH obce
Rájec v roce 2018 v částce 16.000,- Kč. Dotace bude pouţita na pořízení souboru zařízení na
čerpání znečištěné vody (ponorné čerpadlo, hadice, proudnice). Obec se bude na pořízení
zařízení podílet částkou minimálně 16.000,- Kč. Vyčlenění vlastních finančních prostředků bude
upraveno rozpočtovým opatřením. Zastupitelé byli s návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace
seznámeni.
Hlasování o přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje z Programu na podporu JSDH
2018 ve výši 16.000 Kč na pořízení souboru zařízení pro čerpání vody obsahující nečistoty
pro JSDH obce Rájec, spoluúčasti obce ve výši minimálně 16.000,- Kč a pověření starosty
k podpisu smlouvy:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 2018.21.14 Dělení pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Rájec u Zábřeha
Obecní pozemek p. č. 104/1 se nachází na dolním konci obce, je bez přístupu a zároveň na něm
váznou věcná břemena (ČEZ, Telefónika). Jeden z vlastníků přilehlých nemovitostí projevil
zájem o odkoupení jeho části. Starosta předloţil mapku s návrhem oddělit část přiléhající
k příkopu, aby byla zachována moţnost jeho údrţby. Část pozemku za nemovitostmi
Schneiderových a Smičkových by byla rozdělena pro přednostní prodej těmto vlastníkům.
Paní Marcela Strašilová uvedla, ţe pokud bude mít o koupi zájem pouze jeden vlastník, je
zbytečné pozemek dále dělit.
Starosta odpověděl, ţe záměr dělení pozemku a prodej jeho částí bude s vlastníky přilehlých
nemovitostí projednán.
Hlasování o schválení dělení obecního pozemku p. č. 104/1 v k. ú. Rájec u Zábřeha:
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2018.21.15 Různé
1. Vítání občánků se uskuteční v sobotu 2. června 2018 od 14 hodin v kulturním domě v Rájci,
malování na silnici je naplánováno také na sobotu 2. června 2018 od 15 hodin na parkovišti
u kulturního domu v Rájci.
Zastupitelstvo bere na vědomí
2. Kanalizace – starosta informoval o přetrvávajícím problému při získávání souhlasu jednoho
vlastníka pozemku pro budoucí uloţení kanalizačního řadu. Plánovaná cesta do Prahy bude
znovu vyuţita i pro jednání s tímto vlastníkem. Souhlasy vlastníků jsou nezbytnou částí pro
dokončení změny k územnímu řízení stavby kanalizace. Poté se začne zpracovávat projekt pro
stavební řízení. Pro podání ţádosti o dotaci na kanalizaci je potřebné alespoň územní řízení,
avšak čím více je obec připravena na samotnou stavbu, tím větší šance je na získání dotace, které
poskytuje Státní fond ţivotního prostředí a Ministerstvo zemědělství.
Zastupitelstvo bere na vědomí
3. Odpadové hospodářství – MAS Horní Pomoraví připravuje ve spolupráci se Svazkem obcí
Mikroregionu Zábřeţsko projekt na nákup zařízení pro zpracování a vyuţívání bioodpadu. Obec
Rájec je do projektu přihlášena s poţadavkem rozšíření počtu kompostérů do domácností o 50
kusů v hodnotě cca 230 tisíc korun včetně dotace.
Zastupitelstvo bere na vědomí
4. Projekt zbrojnice - starosta informoval přítomné, ţe ţádost o přidělení dotace z Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce
hasičské zbrojnice v Rájci nebyla vybrána. Jelikoţ je obec mezi ţadateli první „pod čarou“, je
moţné, ţe v případě zbývajících prostředků bude do výběru ještě zařazena.
Zastupitelstvo bere na vědomí
5. Projekt vozidla JSDH – Generální ředitelství HZS poskytuje dotace na vozidla pro JSDH
obcí. Starosta bude zjišťovat informace a moţnosti k podání ţádosti o dotaci na pořízení nového
dopravního automobilu pro zásahovou jednotku, které bude zároveň splňovat poţadavky dle
platné legislativy.
Zastupitelstvo bere na vědomí
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6. Provádění průzkumných prací pro obchvat Zábřeha. Firma GeoTec-GS, a.s oznámila vstup
na pozemky a provádění průzkumných sond, které budou slouţit pro upřesnění geologické
stavby v lokalitě Rájec pro akci „I/44 Zábřeh, obchvat, předběţný GTP“ Terénní práce budou
probíhat v měsících červen a červenec 2018. Zároveň firma poţádala o povolení vstupu na
obecní pozemek p. č. 1040/11 v k. ú. Rájec u Zábřeha.
Zastupitelé byli seznámeni s přiloţenou mapkou a se vstupem na uvedený pozemek souhlasili.
Zastupitelstvo bere na vědomí
7. Projekt údržby zeleně souvisí s plánovanou opravou Rájeckého potoka, kterou připravují
Lesy ČR, jako správce toku a jehoţ poţadavkem je, aby v korytě potoka a jeho ochranném
pásmu nebyly ţádné stromy. Společnost Atregia s.r.o. z Brna nabídla obci zpracování prováděcí
projektové dokumentace obnovy zeleně na veřejných prostranstvích v Rájci. Součástí nabídky je
i zpracování a podání ţádosti o dotaci, která můţe dosáhnout výše aţ 80 % uznatelných nákladů.
Za zpracování projektové dokumentace by obec zaplatila 139.150,- Kč včetně DPH a za
zpracování a podání ţádosti o dotace 42.350,- Kč včetně DPH. Zatím jsou zjišťovány informace
k připravované opravě potoka, aby obnova zeleně byla v souladu s poţadavky správce toku.
Zastupitelstvo bere na vědomí
8. Obecní veselice 2018 s Českým rozhlasem Olomouc – se uskuteční v sobotu 30. června
2018 od 15 hodin v areálu „U Antoníčka“ v Rájci. Náklady na akci ponese Český rozhlas
Olomouc, který zajistí ţivou hudbu, poplatky OSA, dárky do tomboly. Obec ve spolupráci
s místními organizacemi zajistí prostory, občerstvení, vystoupení maţoretek, atrakce pro děti.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Diskuse
Pan Milan Novák
- vznesl dotaz, zda jsou nové informace k doplnění chybějících patníků na silnici k Zábřehu.
Starosta odpověděl, ţe nové informace nejsou, bude podána písemná ţádost na Správu silnic.
- přednesl poţadavek na úpravu povrchu cesty v nové zástavbě k omezení prašnosti.
Starosta uvedl, ţe návrhem na umístění dopravní značky upravující rychlost se situace nevyřeší,
je to otázka ohleduplnosti občanů-řidičů. Úprava „škrabkou“ nebude vhodná z důvodu pohybu
velkých vozidel po cestě ke stavebním pozemkům. Budou zjišťovány další moţnosti úpravy
povrchu cesty.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání v 19:45 hodin ukončil.
V Rájci dne 21. května 2018
Zapsala: Věra Domluvilová

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

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

