Zápis
z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rájec,
konaného dne 25. 6. 2018 v 18:00 hodin v KD v Rájci.
Přítomni:
Omluven:

p. Vladimír Hroch, Ing. Miloš Uherka, p. Marcela Strašilová, Mgr. Josef Zika,
p. Marek Pucher – zastupitelé obce,
p. Milan Novák, p. Petr Smetana
občané dle prezenční listiny

Zasedání Zastupitelstva obce Rájec bylo zahájeno v 18:05 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 15. 6. 2018 do 25. 6. 2018 včetně.
Současně byla tato informace zveřejněna na „elektronické úřední desce“ a vyhlášena místním
rozhlasem.
Zápis z 21. veřejného zasedání ověřovatelé zápisu bez námitek ověřili svým podpisem.
Starosta přivítal všechny přítomné a konstatoval, ţe dle prezenční listiny je přítomno pět členů
zastupitelstva ze sedmi a zasedání zastupitelstva obce je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: p. Věra Domluvilová
Ověřovatelé zápisu: p. Marcela Strašilová, p. Marek Pucher
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úředních deskách:
Navržený program:
2018.22.1
Schválení programu
2018.22.2
Úkoly z minulého zasedání zastupitelstva obce
2018.22.3
Rozpočtové opatření
2018.22.4
Schválení ceníku GDPR
2018.22.5
Provozování vodovodu
2018.22.6
Koupě nemovitosti
2018.22.7
Pasport místních komunikací a chodníků, VO, vodovodu
2018.22.8
Schválení uzavření smlouvy - projektová dokumentace údrţby zeleně
2018.22.9
Různé
Před hlasováním dal starosta moţnost vyjádřit se k návrhu programu všem přítomným. Ţádný
návrh na úpravu programu nebyl podán.
ad 2018.22.1 Schválení programu
Hlasování o navrženém programu:

Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

ad 2018.22.2 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 2. června se konalo vítání občánků a poté
následovala akce Malování na silnici. Počasí bylo pěkné, malování se zúčastnilo asi 13 dětí.
Úkol trvá.
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2. Sledovat insolvenční rejstřík ve věci dluţníka V. S. – přihláška obce Rájec do dalšího kola
insolvenčního řízení byla podána. Úkol splněn.
3. Oslovit insolvenčního správce k postupu pro přihlášení obce Rájec do dalšího kola
insolvenčního řízení ve věci dluţníka V. S. – viz předchozí bod. Úkol splněn.
4. Podat písemnou ţádost na SSOK o doplnění chybějících patníků na silnici k Zábřehu – ţádost
byla podána, z odpovědi SSOK vyplývá, ţe s osazováním směrových sloupků na silnici do
Zábřeha se z důvodu stálého poškozování nepočítá. Varianta výsadby stromků podél silnice je
z bezpečnostních důvodů nepřijatelná. Starosta proto navrhoval alespoň osazení středových bodů
do silnice, tato moţnost bude se zástupcem SSOK projednána na místě samém. Úkol pokračuje.
5. Zjistit moţnosti úpravy povrchu cesty v nové zástavbě k omezení prašnosti – starosta
informoval, ţe SSOK plošnou vysprávku silnic nedělá. Od firmy Strabag zatím reakce nedošla.
Firma pana Pobuckého z Leštiny podala nabídku na pokládku škrabky a uválcování v ceně cca
63 tisíc korun. Starosta upozornil, ţe vysprávka škrabkou je pouze dočasným řešením
a vzhledem k pohybu těţkých vozidel na stavbách domů nebude mít dlouhou ţivotnost.
Mgr. Josef Zika nabídl zajištění konzultace moţností úpravy povrchu cesty s odborníkem na
dopravní stavby. Úkol pokračuje.
Zastupitelstvo bere na vědomí
ad 2018.22.3 Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 4/2018 bylo schváleno dne 31. 5. 2018. V příjmech byl rozpočet navýšen
o 337.900,- Kč. Jednalo se zejména o zapojení dotace na platy a odvody zaměstnanců na VPP
a dotace na vybavení JSDH obce. Navýšeny byly i daňové příjmy.
Ve výdajích byl rozpočet navýšen o 437.900,- Kč, kdy převáţnou část tvoří rozpočtování dotace
na platy a odvody zaměstnanců na VPP v paragrafu „Péče o vzhled obce“. Dále bylo provedeno
navýšení v rámci paragrafu „Kultura“ na přeloţení odběrného místa elektřiny a na opravy.
V paragrafu „Poţární ochrana“ byla rozpočtována dotace na pořízení vybavení JSDH obce.
V paragrafu „Správa“ byly navýšeny poloţky nákup ostatních sluţeb (GDPR) a ostatní nákupy
(členský příspěvek SMS ČR). Zvýšen byl i rozpočet na platbu daně z příjmu právnických osob.
V části financování byly zvýšené výdaje pokryty zapojením přebytku hospodaření minulých let
v částce 100.000,- Kč na poloţce 8115.
Zastupitelé byli s návrhem rozpočtových změn seznámeni. Připomínky nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení Rozpočtového opatření č. 4/2018:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
ad 2018.22.4 Schválení ceníku GDPR
V souvislosti se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je třeba schválit
ceny úhrad za poskytování informací. Sazebník úhrad obsahuje náklady na pořízení kopií,
technické nosiče dat, poštovné a balné, a v případě rozsáhlého vyhledávání informací také
hodinové náklady na plat zaměstnance obecního úřadu.
Pan Marek Pucher doporučil zvýšení navrţené hodinové sazby (150 Kč) za rozsáhlé vyhledávání
informací.
Starosta uvedl, ţe jednotlivé sazby je moţné upravit po vyhodnocení poskytnutých sluţeb za
určité období, třeba v příštím roce.
Starosta také informoval, ţe v rámci ochrany osobních údajů je řešena doména emailové adresy
obce. Pověřenec doporučuje přejít ze „Seznamu“ na vlastní, placenou doménu, která má být více
chráněna. Záleţitost je konzultována s firmou ASI Mohelnice.
Hlasování o schválení Sazebníku úhrad za poskytování informací:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
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ad 2018.22.5 Provozování vodovodu
Po výstavbě druhé části vodovodu v Rájci byla připravována poptávka na nového provozovatele
vodovodu. Současný provozovatel, firma EKOZIS, poskytoval své sluţby za cenu cca 56 tisíc
korun ročně. Nyní z důvodu změny legislativy nemá o další provozování vodovodu zájem.
Firma ŠPVS a.s. můţe uzavřít smluvní vztah zatím pouze do konce roku 2020, avšak své sluţby
nabízí za podstatně niţší cenu v porovnání s předchozími nabídkami a nynější délkou
vodovodního řadu a objemem prací.
Hlasování o schválení uzavření smlouvy o provozování vodovodu v Rájci s firmou
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. a pověření starosty k podpisu
smlouvy:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2018.22.6 Koupě nemovitosti
Starosta informoval o moţnosti odkoupení nemovitostí v Rájci ve vlastnictví pana F. P. a paní I.
P.. Jedná se o dům č.p. 100 s příslušenstvím a pozemky p.č.st. 73 o výměře 241 m², p.č. 5/1
o výměře 532 m² a p.č. 5/2 o výměře 61 m² v k.ú. Rájec u Zábřeha. Pro ověření kupní ceny
nemovitostí navrţené vlastníky, bylo zpracováno odborné posouzení k obvyklé ceně
nemovitostí. Srovnávací metodou byla stanovena cena po zaokrouhlení ve výši 600.000,- Kč
a odpovídá poţadavku vlastníků. Pozemky sousedí se zahradou mateřské školy a mohou být
vyuţity pro její potřeby. Domek s kůlnou by slouţil k umístění komunální techniky a zázemí pro
sezónní zaměstnance.
Hlasování o schválení koupě nemovitostí, tj. dům č.p. 100 s příslušenstvím, pozemky p.č.st.
73 o výměře 241 m², p.č. 5/1 o výměře 532 m² a p.č. 5/2 o výměře 61 m² v k.ú. Rájec
u Zábřeha za kupní cenu 600.000,- Kč:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0

ad 2018.22.7 Pasport místních komunikací a chodníků, VO, vodovodu
Starosta informoval o došlé nabídce firmy z Brna, která provádí pasportizace inţenýrských sítí.
Obec má zpracovaný pouze pasport místních komunikací a chodníků, a to v tištěné podobě.
V současnosti jsou poţadovány elektronické verze pasportů, které slouţí k vytýčení
inţenýrských sítí pro stavebníky, ale i pro potřeby obce. Starosta podal návrh na zpracování
pasportů místních komunikací a chodníků, veřejného osvětlení a vodovodu.
Ing. Miloš Uherka navrhl doplnit i rozvody plynu a elektřiny. Zároveň doporučil ověřit, zda
elektronické pasporty jsou kompatibilní s programy, které pouţívají projektanti, a oslovit i jiné
dodavatele.
Mgr. Josef Zika uvedl, ţe je vhodné vyzkoušet si prostředí a ovládání programu.
Rozhodnutí ve věci pořízení elektronických pasportů inţenýrských sítí se odkládá na příští
zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí

ad 2018.22.8 Schválení uzavření smlouvy - projektová dokumentace údržby zeleně
Na minulém zasedání zastupitelstva obce byla projednávána nabídka společnosti Atregia s.r.o.
z Brna ke zpracování prováděcí projektové dokumentace obnovy zeleně na veřejných
prostranstvích v Rájci. Zatím nejsou konkrétní informace k plánované opravě koryta Rájeckého
potoka, se kterou také obnova zeleně v obci souvisí. Ještě bude provedeno srovnání cen za
poskytované sluţby u jiných dodavatelů. Rozhodnutí se odkládá na příští zasedání zastupitelstva
obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí
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ad 2018.22.9 Různé
1. Obecní veselice 2018 s Českým rozhlasem Olomouc – se uskuteční v sobotu 30. června
2018 od 15 hodin v areálu „U Antoníčka“ v Rájci. Na programu budou hudební vystoupení,
představí se maţoretky, umístěn bude stánek Charity a zdravotní pojišťovny, SK Rájec přichystá
atrakce a soutěţe pro děti. Vstup je zdarma. Občerstvení zabezpečí místní restaurace ve
spolupráci s SDH Rájec. Zajištěna bude i doprava od kulturního domu do areálu a zpět, časy
budou upřesněny.
Zastupitelstvo bere na vědomí

2. Kanalizace – stále se nedaří získat souhlas jednoho vlastníka pozemku pro budoucí uloţení
kanalizačního řadu. Po neúspěšných pokusech telefonického i osobního jednání byla vlastníkovi
zaslána doporučeně potřebná dokumentace, včetně odpovědní obálky, avšak do dnešního dne
ţádná odpověď nedošla. Z tohoto důvodu bude dopracována projektová dokumentace se změnou
trasy v lokalitě u hřiště.
Zastupitelstvo bere na vědomí

3. Odpadové hospodářství – starosta informoval o pozastavení projektu na nákup zařízení pro
zpracování a vyuţívání bioodpadu, který připravuje MAS Horní Pomoraví ve spolupráci se
Svazkem obcí Mikroregionu Zábřeţsko. 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 – proběhla schůzka s projektantem k přípravě podkladů pro zaměření
stávajícího stavu budovy zbrojnice.
Zároveň starosta uvedl informace k poţáru, který vznikl minulý týden v lese nad přehradou
v Rájci. Na kouř z lesa starostu upozornil pan J. B.. Včasným zásahem členů JSDH obce i tří
profesionálních jednotek hasičů bylo zabráněno větším škodám. Příčina poţáru není známa.
Zastupitelstvo bere na vědomí

5. Projekt vozidla JSDH – pokračuje zjišťování informací a moţnosti podání ţádosti o dotaci
na pořízení nového dopravního automobilu pro zásahovou jednotku, které bude zároveň splňovat
poţadavky dle platné legislativy.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Diskuse
Mgr. Josef Zika
- dotázal se, zda je moţnost zapůjčení kroniky obce Rájec.
Starosta odpověděl, ţe do kroniky je moţné nahlíţet pouze v kanceláři obecního úřadu v Rájci.
- dotázal se, zda je vybrána lokalita pro případnou výsadbu lípy k výročí republiky.
Starosta uvedl, ţe záleţitost souvisí s návrhem úprav veřejných prostranství v obci, takţe zatím
není dořešena.
Zastupitelstvo bere na vědomí
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Pan Jaroslav Václavek – poţádal, zda je moţné částečně vykácet dřeviny na skalce, vlastníkem
pozemku je obec.
Starosta uvedl, ţe ořez dřevin je v plánu na podzim.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Paní Marcela Strašilová
- upozornila na vzrostlé duby na horním konci (za domy Lečkových a Korunových), které
mohou být nebezpečné.
Starosta odpověděl, ţe stromy posuzovala odbornice z Agentury ochrany přírody a krajiny
a doporučila pouze jejich ořezání.
- podala návrh na stanovení kauce k pronájmu prostor kulturního domu v Rájci pro případ
škody.
Starosta uvedl, ţe otázkou je výše kauce, jak odhadnout míru případné škody. Ve smlouvě
o pronájmu je uţívání prostor kulturního domu řešeno všeobecně. Ke zváţení je pouţít ke
smlouvě také předávací protokol.
Zastupitelstvo bere na vědomí

Starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání v 20:05 hodin ukončil.

V Rájci dne 25. června 2018
Zapsala: Věra Domluvilová

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

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

