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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice, 

ze dne 28. 02. 2023 v 1700 hod. 

v Pístovicích v klubovně u víceúčelového hřiště 
 

 

Technický bod 
 

 

Zahájení 1700 

Paní starostka (dále jen předsedající) přivítala zastupitele a přítomné občany na I. zasedání 

Zastupitelstva obce Račice-Pístovice v roce 2023. 

Uvedla, že podle presenční listiny je přítomno 12 členů zastupitelstva a dnešní zasedání je tedy     

usnášeníschopné. (Omluveni Vašková, Rotrekl, Valter se dostaví později). 
   

Zápis z předchozího zasedání byl ověřen zastupitelkou Silvií Vaškovou a zastupitelem 

Martinem Rotreklem a nebyly k němu žádné připomínky. 

Zápis je vystaven k nahlédnutí. 

Upozornila, že, záznam jednání bude nahrávaný. Nahrávka bude sloužit pouze k pořízení zápisu 

a bude uchovaná jen do dalšího zasedání zastupitelstva a poté, pokud nebude vznesena 

některým zastupitelem námitka proti zápisu, tak bude smazaný a nebude archivovaný. 

 

 

Návrh ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Za ověřovatele zápisu navrhla předsedající zastupitelku Danu Čtvrtníčkovou a zastupitele 

Michala Doležela a zapisovatelku Jarmilu Máslovou. 

K navrženým ověřovatelům a zapisovatelce nebyly připomínky. 

 

Ověřovateli dnešního zasedání jsou: zastupitelé Dana Čtvrtníčková a Michal Doležel. 

Zapisovatelkou dnešního zasedání je Jarmila Máslová. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Program dnešního zasedání zastupitelstva obdrželi všichni členové zastupitelstva a rovněž byl 

vyvěšen na úřední desce. 

 

Navržený program 

 

1. Zahájení 

2. Zpráva z jednání rady obce 

3. Individuální žádosti o příspěvky a schválení smluv 

4. Schválení finančního daru TJ Sokol Račice za uložení výkopku 

5. Schválení částky na spolufinancování nové podlahy v sokolovně v Račicích 

6. Návrh rozpočtu na rok 2023 

7. Schválení výše odměn zastupitelů 

8. Stanovení cen pozemků v majetku obce Račice-Pístovice na katastru obce 

9. Schválení daru – pozemek parc. č. 509/59 a 509/60 v k.ú. Račice 

10. Prodej pozemku parc. č. 636/58 a 636/91 v k.ú. Pístovice 

11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 12/2 a 1097/4 v k.ú. Pístovice 

12. Pověření Rady obce k provádění rozpočtových opatření – stanovení maximální fi. částky 

13. Zmocnění k účasti na valných hromadách 
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14. Tvorba nového územního plánu v roce 2023 

15. Založení terminovaného vkladu a pověření starostky podpisem smlouvy 

16. Zpráva o inventarizaci 

17. Výroční zpráva o činnosti OÚ v oblasti poskytování informací 

18. Různé 

 

Předsedající uvedla, že bude změna v projednávání jednotlivých bodů, a to tak, že bod 5 bude 

projednávaný před bodem č. 4 a následně pak se projedná bod č. 4. 

Proti této úpravě programu nebyly od zastupitelů připomínky. 

 

Návrh usnesení    

Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání 

Hlasování č. 1: pro 11, proti 2, zdržel se 0 

Usnesení č. 1/I/2023 bylo přijato. 

 

Zastupitelky Jitka Poulová a Helena Šilerová předložily návrh na doplnění programu. Navrhují 

zařadit další bod jednání, a to „Návrh na zrušení pracovních schůzek zastupitelů a konání 

veřejného jednání zastupitelstva častěji“. 

 

Předsedající. Vzhledem k tomu, že zastupitelky podaly návrh na zařazení jejich požadavku do 

programu dnešního zasedání, je nutné opětovně schválit nově upravený program zasedání, a to 

o bod č. 18. Zrušení pracovních schůzek zastupitelstva. Veřejné konání zastupitelstva 

častěji. Původní bod 18. Různé se posouvá do bodu 19. Různé. 

 

 

Nově upravený program jednání zastupitelstva obce   

1. Zahájení 

2. Zpráva z jednání rady obce 

3. Individuální žádosti o příspěvky a schválení smluv 

4. Schválení částky na spolufinancování nové podlahy v sokolovně v Račicích 

5. Schválení finančního daru TJ Sokol Račice za uložení výkopku 

6. Návrh rozpočtu na rok 2023 

7. Schválení výše odměn zastupitelů 

8. Stanovení cen pozemků v majetku obce Račic-Pístovice na katastru obce 

9. Schválení daru – pozemek parc. č. 509/59 a 509/60 v k.ú. Račice 

10. Prodej pozemku parc. č. 636/58 a 636/91 v k.ú. Pístovice 

11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 12/2 a 1097/4 v k.ú. Pístovice 

12. Pověření Rady obce k provádění rozpočtových opatření – stanovení maximální 

finanční částky 

13. Zmocnění k účasti na valných hromadách 

14. Tvorba nového územního plánu v roce 2023 

15. Založení terminovaného vkladu a pověření starostky podpisem smlouvy 

16. Zpráva o inventarizaci 

17. Výroční zpráva o činnosti OÚ v oblasti poskytování informací 

18. Zrušení pracovních schůzek zastupitelstva. Veřejné konání zastupitelstva častěji 

19. Různé 

/v 17:10 hodin se dostavil zastupitel Petr Valter, celkový počet přítomných zastupitelů 13/ 
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Návrh usnesení    

Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program jednání 

Hlasování č. 2: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 2/I/2023 bylo přijato. 

 

Předsedající 

Upozornila zastupitele, že dle jednacího řádu je povinna zeptat se přítomných členů 

zastupitelstva, zda chtějí učinit oznámení o osobním zájmu či sdělit skutečnosti nasvědčující 

případnému střetu zájmu u některých bodů navržených k projednání. 

 

Prohlášení učinila starostka obce, a to k bodu č. 11. záměr prodeje. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Zpráva z jednání rady obce 
 

(příloha č. 5) 

Místostarostka obce Alice Franková. 

Rada obce se od minulého zastupitelstva, které bylo 07. 12. 2022, sešla 5x. 

 

Dotazy a připomínky nebyly. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Individuální žádosti o příspěvky a schválení smluv 
 

Předsedající 

 

a) Klub Paprsek 

(příloha č. 6a) 

Žádost podala Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Paprsek, a 

to na částku 20 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na výdaje za materiál a na další 

výdaje (internet, ubytování, stravování, kopírování) 

Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. 

 

Dotazy a připomínky nebyly. 

 

Návrh usnesení  

ZO schvaluje z rozpočtu obce na rok 2023 částku 20 000 Kč pro Asociaci rodičů a přátel 

zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Paprsek na rok 2023, a to darovací smlouvou. 

Hlasování č. 3: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 3/I/2023 bylo přijato. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

b) Svaz tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Drnovice 

(příloha č. 6b) 

Žádost podal Svaz tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Drnovice, a to na částku  
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10 000 Kč. 

Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. 

 

Dotazy a připomínky nebyly. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje z rozpočtu obce na rok 2023 částku 10 000 Kč pro Svaz tělesně 

postižených v ČR z.s., místní organizace Drnovice na rok 2023, a to darovací smlouvou. 

Hlasování č. 4: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 4/I/2023 bylo přijato. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

c) Rybářský spolek Srdíčko, z.s. 

(příloha č. 6c) 

Žádost podal Rybářský spolek Srdíčko, z.s., a to na částku 25 000 Kč.  

Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. 

 

Dotazy a připomínky nebyly. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje z rozpočtu obce na rok 2023 částku 25 000 Kč pro Rybářský 

spolek Srdíčko, z.s. na rok 2023, a to darovací smlouvou. 

Hlasování č. 5/2023: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení Č. 5/I/2023 bylo přijato. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

d) Tělocvičná jednotka Sokol Račice 

(příloha č. 6d) 
Žádost podala Tělocvičná jednota Sokol Račice, a to na částku 300 000 Kč. 

Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. 

 

Dotazy a připomínky nebyly. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje z rozpočtu obce na rok 2023 neinvestiční příspěvek ve výši  

300 000 Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol Račice na rok 2023, a to veřejnoprávní smlouvou. 

Hlasování č. 6: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 6/I/2023 bylo přijato. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

e/ SDH Pístovice 

(příloha č. 6e) 

Žádost podal SDH Pístovice, a to na částku 30 000 Kč. 

Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. 

 

Dotazy a připomínky nebyly. 
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Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje z rozpočtu obce na rok 2023 částku 30 000 Kč pro SDH Pístovice 

na rok 2023, a to darovací smlouvou. 

Hlasování č. 7: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 7/I/2023 bylo přijato. 

f) SDH Račice 

(příloha č. 6f) 

Žádost podal SDH Račice, a to na částku 80 000 Kč, a to na pořízení věcných prostředků pro 

požární sport mládeže a materiálu pro hasičské cvičiště. 

Zastupitelstvo musí odsouhlasit, jakým způsobem budou finanční prostředky poskytnuty, a to 

darovací smlouvou nebo veřejnoprávní smlouvou. Předsedající vysvětlila, jaký je rozdíl mezi 

darovací smlouvou a veřejnoprávní smlouvou. 

Místostarostka Alice Franková podala návrh, aby se hlasovalo o poskytnutí finančního 

příspěvku na částku 80 000 Kč darovací smlouvou. 

Dotazy a připomínky nebyly. 

  

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje z rozpočtu obce na rok 2023 částku 80 000 Kč pro SDH Račice 

na rok 2023, a to darovací smlouvou. 

Hlasování č. 8: pro 9, proti 3, zdržel se 1  

/Proti: Miloš Nimmrichter, Dagmar Stryjová, Helena Šilerová. Zdržela se: Poulová/ 

Usnesení č. 8/I/2023 bylo přijato. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

g) Babské hody 

(příloha č. 6g) 

Žádost podala jménem organizátorů babských hodů paní Simona Rumpíková, a to na částku 

30 000 Kč na Babské hody v roce 2023.  

Zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. 

 

Dotazy a připomínky nebyly. 

 

Návrh usnesení   

Zastupitelstvo obce schvaluje částku 30 000 Kč z rozpočtu obce na rok 2023 pro zajištění 

Babských hodů v Pístovicích v roce 2023, a to darovací smlouvou. 

Hlasování č. 9: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 9/I/2023 bylo přijato. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

i) spolufinancování sociálních služeb v ORP Vyškov 

 Město Vyškov – sociální služby na území ORP Vyškov 

Žádost podalo město Vyškov, a to na částku 178 Kč na občana /cca1280 občanů/, což tedy je 

227 840 Kč. 

 

Předsedající informovala zastupitele a občany o tom, že pro rok 2022 zastupitelstvo 

odsouhlasilo částku 50 000 Kč. Jakou částku obec poskytne pro rok 2023, je třeba odsouhlasit. 

Předsedající podala informaci o tom, v jaké výši jsou poskytovány služby pro občany Račic-

Pístovic. Předběžné vyúčtování služeb, ale za rok 2021 zaslala na obec vedoucí odboru 
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sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Jana Martinková. Celková částka 483 743 pro 11 občanů. 

Jednalo se o různé druhy služeb.  

 

Dotazy a připomínky. 

*Zastupitelka Jitka Poulová. Obec by měla být solidární a rozhodně by měla poskytnout vyšší 

finanční dar než 50 000 Kč a navrhla částku, která odpovídá počtu obyvatel obce. 

*Občanka Jarmila Březovská. Bylo by vhodné si zjistit, které služby si zaplatili sami občané a 

zda v této částce nejsou započítány i finance, které si platí občané sami. 

Předsedající 

Povinnosti vzniklé z diskuze u tohoto bodu. 

- Vedení obce se spojí s vedoucí odboru Ing. Janou Martinkovou a bude po ní požadovat 

objasnění finanční částky, která byla vyložena v roce 2021pro naše občany 

- Schválení příspěvku ORP projednat na dalším zasedání zastupitelstva 

*Hana Březovská – účetní obce. Doporučila nechat částku v rozpočtu, tak jak je uvedena a řešit 

to pak případně rozpočtovým opatřením. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. Schválení částky na spolufinancování nové podlahy v sokolovně v Račicích  
 

(příloha č. 7) 

Místostarostka Alice Franková 

Paní místostarostka seznámila zastupitele a občany s návrhem spolufinancování podlahy 

v sokolovně v Račicích. Uvedla, že zastupitelstvo již 19. 08. 2021 usnesením č. 4/IV/2021 se 

zavázalo, že obec bude spolufinancovat pořízení nové podlahy v sokolovně v Račicích. Byla 

podána žádost o dotaci na NSA. Dotaci se ale v té době nepodařilo získat (kovidová opatření, 

podklady pro dotaci, průtahy z NSA). V té době byl rozpočet na tuto opravu 1 143 770 Kč a 

dotace měla být 800 000 Kč a obec měla doplatit 343 770 Kč. V současné době je ale rozpočet 

1 713 506 Kč. V případě, že sokol získá dotaci 800 000 Kč, tak obec tedy doplatí 913 506 Kč. 

Vedení obce si ověřilo na JMK, že je na rozhodnutí zastupitelstva, zda i tak velkou částku může 

investovat do budovy, která není v jejím vlastnictví. 

 

Dotazy a připomínky. 

*Občan Petr Czajkowski. Bylo vypsáno na tuto akci výběrové řízení? 

Odpověděl místostarosta Sokola Račice Petr Formánek. K žádosti o dotaci musíte předložit 

veškerou dokumentaci. Pro Sokol Račice to vše zajišťuje pan Jaromír Handl, který má s tímto 

zkušenosti. 

*Zastupitelka Jitka Poulová. Do veřejnoprávní smlouvy zanést podmínku udržitelnosti 

projektu. 

Odpověděla jednatelka Sokola Račice Hana Březovská. Udržitelnost projektu bude zanesena 

ve veřejnoprávní smlouvě. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování nové podlahy v sokolovně v Račicích ve výši 

913 506 Kč, a to veřejnoprávní smlouvou. 

 

Hlasování č. 10: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení č. 10/I/2023 bylo přijato. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. Schválení finančního daru TJ Sokol Račice za uložení výkopku 
 

(příloha č. 8) 

Předsedající  

Dohodu mezi obcí a Sokolem o uložení výkopku již dříve projednalo zastupitelstvo obce. Bylo 

odvezeno 68 tater, asi 666 tun zeminy, což finančně odpovídá cca 240 000 Kč. 

Na pracovní schůzce bylo dohodnuto se Sokolem, že pokud Sokol získá dotaci na podlahu, tak 

Sokol peníze za uložení výkopku nebude chtít. 

Předsedající uvedla, že je ale nutné hlasovat o finanční částce za uložení výkopku, a to pro 

případ, že by dotace nebyla přiznaná. 

 

Dotazy a připomínky nebyly. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru Sokolu Račice za uložení výkopku, a 

to ve výši 240 000 Kč. Tento dar bude poskytnutý pouze v případě, že dotace na podlahu ze 

strany NSA nebude poskytnuta a v tom případě obec nebude dofinancovávat položení nové 

podlahy v sokolovně v Račicích (usn. č. 10/I/2023).  
 

Hlasování č. 11: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení č. 11/I/2023 bylo přijato. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Návrh rozpočtu na rok 2023 
 

(příloha č. 9) 

Místostarostka obce Alice Franková 

Návrh rozpočtu obce obdrželi zastupitelé v písemné formě a byl řádně vyvěšen na úředních 

deskách. Dále uvedla nejdůležitější body rozpočtu. Jedná se o 

1. Silnice (mezírka v Pístovicích, část v Račicích u horního obchodu, cesta na Oboře). U 

těchto projektů je již vydán souhlas s ohlášenou stavbou. 

2. Ostatní záležitosti pozemních komunikací – cyklostezka. Dokumentace je hotová, je 

vytyčený plynovod. Předpoklad je, že cyklostezka bude v tomto roce budována. 

3. Vodohospodářské stavby – rybníček Srdíčko. 

4. TJ Sokol – podlaha. 

5. Různá agenda – požární ochrana, komunální odpad, zastupitelstvo obce. 

 

Dotazy a připomínky. 

*Zastupitelka Helena Šilerová. Navýšení § 3349 – sdělovací prostředky, zpravodaj. Vyčíslení 

advokátních služeb. 

*Zastupitelka Jitka Poulová. Navrhla, aby zastupitelé dostávali podrobný rozpočet 

s komentářem. Prověřit možnost získat dotace i na účelové komunikace. Zaměřit se také na 

problematiku zadržování vody v krajině. Zasedání zastupitelstva by měla být častěji, aby 

nedošlo k tomu, že na programu jednání je tolik bodů, jako třeba dnes. 

*Občané. Diskuze se týkala hlavně tématu zadržování vody v krajině. Bylo konstatováno, že 

vedení obce se o tuto problematiku nezajímá a bylo by dobré se na toto také zaměřit. 

Na dotazy odpověděla Hana Březovská - účetní obce a podala vysvětlení, proč došlo k navýšení 

v § 3349. 
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Starostka obce a místostarostka obce. V první řadě je třeba u rybníčku Srdíčko řešit havarijní 

stav.  

Místostarostka obce Alice Franková. Požádala zastupitelku Jitku Poulovou, aby i ona ověřila 

možnosti získání dotací na komunikace. Ve spolupráci se zastupitelkou Helenou Šilerovou a 

občany, kteří se o projekt zadržování vody v krajině zajímají, aby ověřily, jaké možnosti 

zapojení do tohoto projektu obec má.  

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje navržený rozpočet obce Račice-Pístovice na rok 2023 na 

paragrafy dle rozpočtové skladby, v příjmové části v paragrafu 0000 je rozpočet schválen na 

položky. Ve výdajové části se navyšuje § 3419 o 615 600 Kč, které budou pokryty 

financováním položkou 8115. Rozpočet obce se schvaluje jako schodkový. 
 

Hlasování č. 12: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení č. 12/I/2023 bylo přijato. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Schválení výše odměn zastupitelů 

(příloha č. 10) 

Předsedající 

Informovala o tom, že od. 01. 01. 2023 je možné navýšit odměny neuvolněným zastupitelům. 

Zastupitelé se na pracovní schůzce dohodli, že odměny navyšovat nebudou. 

Dotazy a připomínky nebyly. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměn neuvolněných zastupitelů. 

 

Hlasování č. 13: pro 0, proti 13, zdržel se 0  

Usnesení nebylo přijato. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Stanovení cen pozemků v majetku obce Račice-Pístovice na katastru obce 

Místostarostka obce Alice Franková informovala zastupitele a občany o průzkumu, který 

udělala v okolních obcích ohledně cen pozemků. Ceny se liší podle toho, o jaký pozemek se 

jedná, za jakým účelem a také o kolik jde metrů, ale i na tom, kde se obec nachází. Ceny za 

pozemky se pohybují na stejné cenové hranici. 

Dotazy a připomínky.  

K tomuto bodu se rozvinula obsáhlá diskuze, do které se zapojili zastupitelé a i občané. Z této 

diskuze vznikl návrh usnesení. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu za pozemek, který není určený ke stavbě o výměře do 100 

m2 cenu 110 Kč/m2, s tím, že každá žádost bude posuzována individuálně. Pokud se bude jednat 

o pozemek, který má více, jak 100 m2 bude nutný znalecký posudek. 
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Hlasování č. 14: pro 10, proti 2, zdržel se 1  

Usnesení č. 13 bylo přijato. 

/Proti: Jitka Poulová, Dagmar Stryjová. Zdržela se: Helena Šilerová/ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Schválení daru – pozemek parc. č. 509/59 a 509/60 v k.ú. Račice 

(příloha č. 11) 

Místostarostka obce Alice Franková 

Seznámila zastupitele a občany s tím, že pan Karel Doležel, bytem Morávkova 492/40, Vyškov, 

daruje obci pozemky parc. č. 509/59 o výměře 38m2  a parc. č. 509/60 o výměře 23 m2. 

 

Dotazy a připomínky. 

*Zastupitelka Dagmar Stryjová. Dar není zaregistrovaný na katastru nemovitostí. 

*Zastupitel Miloš Nimmrichter. K čemu obec tento pozemek potřebuje? Ulička je úzká a 

provoz je stále větší. Budou se tam stavět další domy? 

Odpověděla místostarostka obce Alice Franková.  

Pozemek je oddělený novým geometrickým plánem a zápis proběhne následně. 

Není v pravomoci obce, pokud to umožňuje územní plán, zakázat stavět na soukromém 

pozemku dům. Je to v kompetenci stavebního úřadu.  

Obec nemá zájem tento darovaný pozemek do budoucna prodávat. 

 
Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí daru od pana Pospíšila Karla, bytem Morávkova 492/40, 

Vyškov, pozemky parc. č. 509/59 o výměře 38 m2  a parc. č. 509/60 o výměře 23 m2 vše v k.ú. 

Račice. 
 

Hlasování č. 15: pro 11, proti 1, zdržel se 1  

Usnesení č. 14 bylo přijato. 

/Proti: Miloš Nimmrichter. Zdržela se: Dagmar Stryjová / 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Prodej pozemku parc. č. 636/58 a 636/91 v k.ú. Pístovice 

(příloha č. 12) 

Předsedající 

Záměr prodeje byl schválený na minulém zasedání zastupitelstva obce a byl řádně vyvěšený. 

Obec nechala vypracovat znalecký posudek na tyto pozemky. Odhadce udělal průzkum, 

provedl srovnání ceny s cenami u jiných obcí. Došel k závěru, že cena za takový pozemek se 

pohybuje v rozmezí 100 – 120 Kč/m2. 

 
Dotazy a připomínky nebyly. 
 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku parc. č. 636/58 o výměře 10 m2 a 636/91o 

výměře 87 m2  v k.ú. Pístovice, panu Bohumilu Trávníčkovi, bytem Račice-Pístovice, Pístovice 

p. 39, za cenu 110 Kč/m2. 
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Hlasování č. 16: pro 11, proti 0, zdržel se 2 

Usnesení č. 15 bylo přijato. 

/Zdržely se: Jitka Poulová, Helena Šilerová / 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

11. Záměr prodeje části pozemku parc. č. 12/2 a 1097/4 v k.ú. Pístovice 

(příloha č. 13) 

Předsedající 

Žádost o odkup části obecního pozemku par. č. 12/2/cca 11 m2 a části obecního pozemku parc. 

č. 1097/4 /cca 20 m2 podala paní Jana Němcová, Hybešova 759/109, Vyškov-Předměstí. 

V žádosti dále uvádí, že výše uvedené pozemky sousedí s pozemkem parc. č. 73 a 12/1, kde je 

spoluvlastníkem a bude zde realizovat stavbu rodinného domu.  

Náklady spojené s tímto odkupem uhradí. 

 

Dotazy a připomínky. 

Zastupitelka Dagmar Stryjová. Upozornila na nesrovnalost v bodě č. 11. Záměr prodeje 

pozemku parc. č. 1097/4, tento pozemek není obecní.  

Vysvětlení podala předsedající.  

Jde o záměr prodeje pozemku. Jedná se o tiskovou chybu v žádosti. Z přiložené žádosti a 

mapky, je zřejmé, že bylo chybně zapsáno parc. č. 1097/4 a správně má být parc. č. 1097/1.  

Zastupitelé souhlasili s opravou přímo na zasedání. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č. 12/2 o výměře 

cca 11 m2 a části obecního pozemku parc. č. 1097/1 o výměře cca 20 m2 oba v k.ú. Pístovice.  
 

Hlasování č. 17: pro 11, proti 0, zdržel se 2 

Usnesení č. 16 bylo přijato. 

/Zdržely se: Hana Sotolářová, Dagmar Stryjová/ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Pověření Rady obce k provádění rozpočtových opatření – stanovení 

finanční částky 
 

Místostarostka obce Alice Franková 

V současné době může rada obce provádět rozpočtová opatření do výše 200 000 Kč. Audit 

doporučil navýšení až na 500 000 Kč. 

Navýšení finanční částky je nutné, neboť ceny všeho šly nahoru a například jen u havarijních 

pracích v MŠ Račice-Pístovice byla cena 250 000 Kč a v tom případě by se muselo svolávat 

zasedání zastupitelstva obce. 

Návrh je na navýšení částky na 350 000 Kč.  

 

Dotazy a připomínky nebyly. 
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Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce pověřuje radu obce k provádění rozpočtových opatření v rámci 

rozpočtového roku, a to v případě přijatých dotací a darů účelově určených na straně příjmové 

i výdajové v plné výši. V období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva přijímáním 

rozpočtových opatření do 350 000 Kč, které mohou změnit celkový objem schváleného 

rozpočtu (použití financování z běžného účtu). O rozpočtovém opatření rady bude 

zastupitelstvo obce informováno na nejbližším zasedání. 

 

Hlasování č. 18: pro 12, proti 1, zdržel se 0 

Usnesení č. 17 bylo přijato. 

/Proti: Dagmar Stryjová/ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

13. Zmocnění k účasti na valných hromadách 
 

Předsedající 

Na valné hromady VaK Vyškov, a.s. a Respona a.s. je nutné schválit zástupce. 

ZO Račice-Pístovice zmocňuje starostku obce paní Hanu Sotolářovou. V případě její nemoci, 

nebo pracovního zaneprázdnění je náhradníkem místostarostka obce paní Alice Franková. 

Zmocnění je v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích ve 

znění pozdějších změn a doplňků. Zmocnění platí pro rok 2023, k zastupování při výkonu všech 

práv akcionáře VaK Vyškov, a.s. ve Vyškově v sídle společnosti a současně při zastupování na 

valné hromadě Respono a.s. pobočka Vyškov. 

Dotazy a připomínky nebyly. 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice deleguje v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, paní Hanu Sotolářovou jako 

zástupce a paní Alici Frankovou jako náhradníka tohoto zástupce pro případ její nemoci nebo 

pracovního zaneprázdnění, k zastupování obce Račice-Pístovice na valných hromadách 

společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ 49454587 a na valných hromadách 

společnosti Respono a.s. pobočka Vyškov, IČ 4943612, konaných v průběhu roku 2023. 

Hlasování č. 19: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 18/I/2023 bylo přijato. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. Tvorba nového územního plánu v roce 2023 
 

(příloha č. 14) 

Místostarostka obce Alice Franková 

Zastupitelstvo obce musí schválit „Zprávu o uplatňování ÚP Račice-Pístovice. 

a) Pokyny ke schválení Zprávy o uplatňování ÚP Račice-Pístovice 

Dotazy a připomínky k této části územního plánu nebyly. 
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování ÚP Račice-

Pístovice za uplynulé období 10/2018 – 9/2022 (III. uplatňované období). Zpráva neobsahuje 

pokyny pro pořízení změny územního plánu, změna územního plánu se nebude pořizovat. 

Hlasování č. 20: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 19/I/2023 bylo přijato. 

b) Pořízení Územního plánu 

O pořízení územního plánu v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 stavebního zákona rozhoduje 

v samostatné působnosti zastupitelstvo obce z vlastního podnětu. 

O rozhodnutí zastupitelstva obce je nutné vyhotovit zápis s usnesením, že Zastupitelstvo obce 

rozhodlo o pořízení a schvaluje pořízení Územního plánu. 

Dotazy a připomínky k této části územního plánu nebyly. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice z vlastního podnětu rozhodlo o pořízení a schvaluje 

pořízení Územního plánu Račice-Pístovice. 

Hlasování č. 21: pro 13, proti 0, zdržel se 0. 

Usnesení č. 20/I/2023 bylo přijato 

Již na pracovní schůzce zastupitelů byl dán podnět na to, aby obec prověřila možnost zadat 

vytvoření územního plánu jiné instituci. Územní plán obci v minulých letech zpracovalo Město 

Vyškov. 

*Zastupitelka Jitka Poulová. Uvedla, že ví o tzv. „Létající pořizovatel“. Tato instituce dle jejího 

vyjádření pracuje rychleji, efektivněji a má kladné reference. Také se údajně lépe vypořádají 

s námitkami. 

*Místostarostka Alice Franková. Dotace je možné získat z JMK, a to na projektovou 

dokumentaci. Pokud je pořizovatelem Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a 

rozvoje, pořizovatel se neplatí. Jinak za projekt se platí a cena za projektovou dokumentaci se 

pohybuje v rámci statisíců. 

*Předsedající. Létající pořizovatel má své projektanty a vše se platí. 

*Místostarostka Alice Franková. Rozhodnutí o tom, kdo nám nový územní plán bude dělat, 

nemusíme udělat ihned. Záměr obce není prodlužovat zadání a vypracování nového územního 

plánu. Naopak cílem vedení obce je, pokud možno v co nejkratší době, zahájit jednání o tvorbě 

nového územního plánu. 

Závěr k tomuto bodu. 

Vedení obce a zastupitelka Jitka Poulová prověří možnosti (klady i zápory) pořízení 

územního plánu, a to jak od Města Vyškov, tak i od Létajícího pořizovatele. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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15. Založení terminovaného vkladu a pověření starostky podpisem smlouvy 

Místostarostka Alice Franková.  

Termínový vklad u komerční banky. 

Dotazy a připomínky nebyly. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje založení termínovaného vkladu a pověřuje starostku nebo 

místostarostku obce podpisem smlouvy. 

Hlasování č. 22: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 21/I/2023 bylo přijato. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16. Zpráva o inventarizaci 

(příloha č. 15) 

Místostarostka Alice Franková 

Inventarizace byla zahájena 01. 01. 2023 a ukončena 31. 01. 2023. 

Inventarizace byla provedena v souladu s ustanovením zákona č. 561/1991 Sb., o účetnictví a 

směrnici pro vedení inventarizace. 

Dotazy a připomínky nebyly. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu inventarizačních komisí. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Výroční zpráva o činnosti OÚ v oblasti poskytování informací 

(příloha č. 16) 

Předsedající 

V souladu se zákonem poskytuje OÚ žadatelům informace na základě jejich žádostí nebo 

zveřejněním. 

Tato zpráva se vydává ve smyslu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.)“. 

 

1. Počet podaných žádostí o informace     2 

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí    0 

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu    0 

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí     0 

5. Počet stížností podaných podle § 16a)     0 

6. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona - § 18 odst. 1, písm. f) zák. č. 

106/1999 Sb.         0 

Dotazy a připomínky nebyly. 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti OÚ v oblasti poskytování informací. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18. Zrušení pracovních schůzek zastupitelstva obce. Veřejné konání 

zastupitelstva obce častěji  

Zastupitelka Jitka Poulová předložila návrh, aby byly zrušeny pracovní schůzky zastupitelů a 

veřejné zasedání zastupitelstva se konalo častěji. 

Není dobré projednávat na veřejném zasedání moc bodů, jako dnes. Není jí známo, že by 

v jiných obcích měli zastupitelé pracovní schůzky před veřejným konáním zastupitelstva. 

Smysl pracovních schůzek vidí například jen při závažných bodech jednání, jako je schvalování 

rozpočtu, tvorba územního plánu. 

Doporučuje, aby se zastupitelstvo scházelo za 6-7 týdnů a bez pracovních schůzek. 

*Předsedající. Začátek roku je vždy složitější a spousta bodů vyžaduje schválení při prvním 

zasedání kalendářního roku. 

Dotazy a připomínky. 

K tomuto bodu se rozvinula diskuze, do které se zapojili zastupitelé a i občané. 

Návrhy. Pořizovat z pracovních schůzek on-line záznam. Občané by měli možnost sledovat, o 

čem zastupitelé jednají a jaké mají návrhy. Pracovní schůzky mají smysl, aby nedocházelo ke 

zbytečnému prodlužování zasedání. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení pracovních schůzek zastupitelů. 

Hlasování č. 23: pro 2, proti 11, zdržel se 0 

Usnesení nebylo přijato. 

/Pro: Jitka Poulová, Helena Šilerová/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Různé 

Sociální fond 

(příloha č. 17) 

Hana Březovská – účetní obce 

Ojasnila zastupitelům a občanům, jak se tvoří sociální fond.  

 

Dotazy a připomínky nebyly.    

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2023. 

Hlasování č. 24: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení č. 22/I/2023 bylo přijato. 
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Diskuze 

Do diskuze se přihlásil občan pan Ivan Medek s několika dotazy. 

*Cyklostezka mezi Račicemi a Pístovicemi 

*Místní komunikace v „Kopaninách“ 

*Zápisy ze zastupitelstva na webových stránkách 

*Neumožnění se zúčastnit pracovní schůzky zastupitelů 

Odpověděla předsedající a místostarostka 

*V územním plánu je veden pozemek určený na cyklostezku 

*Oprava místní komunikace se provede, až sedne povrch na překopech 

*Zápisy ze zasedání zastupitelstva byly odstraněny z webových stránek, neboť v některých 

bodech zveřejnění neodpovídalo ochraně osobních údajů (na upozornění auditu). Zveřejňovat 

zápisy z jednání zastupitelstva není povinné.  

*Pracovní schůzka je pro zastupitele a je neveřejná. Je na rozhodnutí zastupitelů, kdo bude 

přítomen pracovní schůzky. 

Obsáhlá diskuze se rozvinula ohledně sporu, který vede Obec Račice-Pístovice s panem Ivanem 

Medkem. 

V této diskuzi si postupně vyměnilo s panem Ivanem Medkem názory vedení obce, zastupitelé, 

právník, který zastupuje obec a občané. 

 

Na závěr bylo rozhodnuto, že tato diskuze nebude součástí zápisu. 

 

Starostka ve 2030 hodin ukončila zasedání zastupitelstva. 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 3. 3. 2023 

 

 

 


