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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice, 

ze dne 07. 12. 2022 v 1800 hod. v Račicích 
 

  Technický bod 
 

 

Zahájení   1800 

 

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

nového Zastupitelstva obce Račice-Pístovice v roce 2022. 

Uvedla, že podle presenční listiny je přítomno 13 členů zastupitelstva a dnešní zasedání je tedy     

usnášeníschopné. (Omluveni: Dagmar Stryjová, Petr Sotolář). 

 

Zápis z ustavujícího zasedání byl ověřen zastupitelkou Helenou Šilerovou a zastupitelkou 

Danou Čtvrtníčkovou a nebyly k němu žádné připomínky. 

 

Předsedající upozornila, že záznam jednání bude nahrávaný. Nahrávka bude sloužit pouze 

k zapsání zápisu a bude uchována do dalšího zasedání zastupitelstva, a poté, pokud nebude 

vznesena některým zastupitelem námitka, tak záznam bude smazaný.  

 

Návrh ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Za ověřovatele zápisu předsedající navrhla zastupitelku Silvii Vaškovou a zastupitele Martina 

Rotrekla a zapisovatelku Jarmilu Máslovou. 

K navrženým ověřovatelům a zapisovatelce nebyly připomínky. 

 

Ověřovateli dnešního zasedání jsou: zastupitelé Silvie Vašková a Martin Rotrekl.  

Zapisovatelkou dnešního zasedání je Jarmila Máslová. 

 

 

 

Předsedající 

Program dnešního zasedání ZO obdrželi všichni členové zastupitelstva a rovněž byl vyvěšen  

na úřední desce. Návrh na doplnění programu o bod Smlouva o budoucí kupní smlouvě. 

 

Navržený program 
 

1.  Zahájení 

2. Složení slibu zastupitelky 

3. Zpráva z jednání rady obce 

4. Rozpočtové opatření 

5. Pravidla rozpočtového provizoria 

6. Schválení závazných ukazatelů 

7. Inventarizační plán a složení inventarizačních komisí 

8. Odkup části pozemku 77/2 v k.ú. Račice 

9. Prodej pozemku 636/91 a 636/58 v k.ú. Pístovice 

10. Různé 

11. Závěr 
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Navržený doplněný program 
 

1.  Zahájení 

2. Složení slibu zastupitelky 

3. Zpráva z jednání rady obce 

4. Rozpočtové opatření 

5. Pravidla rozpočtového provizoria 

6. Schválení závazných ukazatelů 

7. Inventarizační plán a složení inventarizačních komisí 

8. Odkup části pozemku 77/2 v k.ú. Račice  

9. Prodej pozemku 636/91 a 636/58 v k.ú. Pístovice 

10. Smlouva o budoucí kupní smlouvě 

11. Různé 

12. Závěr 

 

Návrh usnesení     

ZO schvaluje doplněný program jednání. 

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

Usnesení č. 15/2022 bylo přijato. 

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

Předsedající 

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

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

případnému střetu zájmu u některých bodů navržených k projednání. 

Oznámení nikdo ze zastupitelů neučinil. 

 

2. Slib člena zastupitelstva obce 
/příloha č. 5/ 

Předsedající  

Uvedla, že slib učiní zastupitelka Silvie Vašková, neboť v době konání ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva obce byla pracovně v zahraničí. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí slib členky zastupitelstva obce paní Silvie Vaškové. 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Zpráva z jednání rady obce 
/příloha č. 6/ 

Členka rady obce Silvie Vašková 

Rada obce se sešla 21. 09., 05. 10., 01. 11., 14. 11., 30. 11. 2022 

 

Dotazy a připomínky nebyly. 

 

ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce. 

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

 

4. Rozpočtové opatření 
/příloha č. 7/ 

Předsedající 

Zastupitelé byli s rozpočtovými opatřeními podrobně seznámeni na pracovní schůzce.   
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Rozpočtové opatření č. 7/2022 schválila rada obce dne 21. 09. 2022 

 

Rozpočtové opatření č. 8/2022 schválila rada obce dne 01. 11. 2022 

 

Rozpočtové opatření č. 9/2022 schválila rada obce dne 14. 11. 2022 

 

Rozpočtové opatření č. 10/2022 schválila rada obce dne 30. 11. 2022 

 

Předsedající objasnila přítomným občanům jednotlivá rozpočtová opatření.   

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7,8,9,10/2022 

 

Rozpočtové opatření č. 11/2022 musí schválit zastupitelstvo obce 

Jedná se o převod části peněz z účtu obce na termínovaný účet, a to na 3 měsíce.  Převodem 

částky 5 milionů Kč souhlasila rada obce a finanční výbor. Výnos za tři měsíce bude cca 

59 000 Kč. 

 

Dotazy a připomínky nebyly. 

 

Návrh usnesení   

Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022  

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

Usnesení 16/2022 bylo přijato. 

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

 

5. Pravidla rozpočtového provizoria 

/příloha č. 8/ 

Předsedající. 

Rozpočtové provizorium – jedná se o podmínky hospodaření obce v roce 2023 do doby,  

než bude schválen rozpočet na rok 2023. Rozpočtové provizorium je přílohou tohoto zápisu. 

 

Dotazy a připomínky. 

*Zastupitelka Jitka Poulová  

Rozpočtové provizorium pro obec není správný postup. Z jakých důvodů obec nemá schválený 

rozpočet na rok 2023 již na konci roku 2022? 

Odpověděla účetní obce Hana Březovská  

Rozpočtové provizorium se týká maximálně dvou měsíců, neboť většinou na prvním zasedání 

v následujícím roce se rozpočet na daný rok schvaluje. Je to takto zaběhlé již několik let a nebyly 

s tím nikdy problémy. Pokud zastupitelé naznají, že se nebude schvalovat v roce 2023 rozpočet 

na rok 2024, je nutné začít na novém rozpočtu pracovat již v říjnu, aby bylo možné jej do konce 

roku schválit. Podkladem pro zpracování rozpočtu je strategický rozvojový dokument, podle 

kterého by se měl sestavit střednědobý výhled rozpočtu. Rozpočet se sestavuje pak na základě 

schváleného střednědobého výhledu. Návrh rozpočtu musí viset na úřední desce. Na sestavování 

rozpočtu se do velké míry podílí i finanční výbor. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2023. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1. /Zdržela: Jitka Poulová/ 

Usnesení č. 17/2022 bylo přijato. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6. Schválení závazných ukazatelů 

/příloha č. 9/ 

Místostarostka 

Jedná se o závazné ukazatele pro Mateřskou školu Račice-Pístovice, přísp. org., svazek obcí 

mikroregion Drahanská vrchovina, město Vyškov na projednání přestupků a pro Knihovnu 

Karla Dvořáčka Vyškov. 

 

Dotazy a připomínky. 

*Zastupitelka Jitka Poulová 

Mikroregion Drahanská vrchovina předkládat podrobnější rozpočet na rok 2023.  

Příspěvek na kompostárnu. Jaký to má přínos pro naši obec? 

Odpověděla účetní obce Hana Březovská 

Čerpání výdajů mikroregionu Drahanská vrchovina je na obec zaslán před konáním správní 

rady mikroregionu. Za kalendářní rok je proveden vždy konečný přezkum hospodaření svazku 

mikroregionu Drahanská vrchovina. Na základě tohoto přezkumu je sestaven závěrečný účet, 

kde je popsáno hospodaření svazku. 

Příspěvek pro rok 2023 pro mikroregion Drahanská vrchovina je 30 000 Kč. Z toho 10 000 Kč 

je na kompostárnu a 20 000 členský příspěvek na provoz svazku. Přínos pro obec je hlavně 

v předávání informací, poradní činnosti a pomoci při získávání dotací. 

 

a/ Mateřská škola 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závazného ukazatele pro rozpočet 2023 

Mateřská škola 

Neinvestiční příspěvek na provoz a odpisy pro MŠ Račice-Pístovice, přísp. org. ve výši 

600 000 Kč. 

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

Usnesení č. 18/2022 bylo přijato. 

 

 

b/ Svazek obcí Drahanská vrchovina  

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závazného ukazatele pro rozpočet 2023 

Svazek obcí Drahanská vrchovina 

Dle navrženého rozpočtu mikroregionu Drahanské vrchoviny 30 000 Kč. 

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

Usnesení č. 19/2022 bylo přijato. 

 

 

c/ Město Vyškov – přestupky 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závazného ukazatele pro rozpočet 2023 

Město Vyškov 

Na projednání přestupků 20 000 Kč. 

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

Usnesení č. 20/2022 bylo přijato. 

 

 

 



5 

 

d/ Knihovna Karla Dvořáčka 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závazného ukazatele pro rozpočet 2023 

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 

Na knihy pro knihovnu Račice a Pístovice.  

Račice příspěvek 10 000 Kč 

Pístovice příspěvek 8 000 Kč 

Celkem na knihovny v obci Račice-Pístovice 18 000 Kč  

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

Usnesení č. 21/2022 bylo přijato. 

 

 

7. Inventarizační plán a složení inventarizačních komisí  
/příloha č. 10/ 

Předsedající 

 
Inventarizační komise zahájí činnost ke dni 01. 01. 2023 a ukončí činnost dne 10. 01. 2023. 

Složení a plán zastupitelé obdrželi písemně. 

 

Dotazy a připomínky nebyly. 

 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur za rok 2022 a složení inventarizačních komisí 

k provedení inventarizace majetku a závazků. 

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

Usnesení č. 22/2022 bylo přijato. 

 

 

8. Odkup části pozemku 77/2 v k.ú. Račice 
/příloha č. 11/ 

Předsedající 

Jedná se o pozemek, kde bude umístěna trafostanice, která bude sloužit k posílení energie pro 

část obce Račic (Bašta) a pro Zámek. Již minulé zastupitelstvo odsouhlasilo vhodné místo pro 

umístění této trafostanice. Obecní pozemek ale nebyl dostatečně velký. Majitel sousedního 

pozemku souhlasil s prodejem části jeho pozemku obci. Jedná se o 18 m2. Cena je stanovena na 

150 Kč/m2 ,a to na základě znaleckého posudku.   

Po vybudování trafostanice tuto část pozemku od obce odkoupí EG.D. 

 

Dotazy a připomínky nebyly. 

 

Návrh usnesení  

Zastupitelstvo obce souhlasí s odkupem části pozemku p. č. 77/2 v k.ú Račice o výměře 18 m2 

za cenu 150 Kč/m2 od pana Petra Kapounka, Drnovská 413/39 a, 682 01 Vyškov 

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

Usnesení č. 23/2022 bylo přijato. 
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9. Prodej pozemku 636/91 a 636/58 v k.ú. Pístovice – záměr prodeje 
/příloha č. 12/ 

Předsedající 

Žádost podal pan Bohumil Trávníček, Račice-Pístovice, Pístovice 39. 

Jedná se o pozemky, které jsou součástí rodinného domu. Při stavbě ČOV byly ke stavbě 

vykoupeny pozemky pouze na jedné straně potoka a nepočítalo se s tím, že obecní pozemky 

pokračují i na druhé straně potoka. Jedná se o pozemky, které obec nemá možnost nijak 

využívat. To, že stavby stojí na obecních pozemcích žadatel zjistil až při podání žádosti o 

dodatečné povolení staveb. Jedná se celkem o 97 m2. Žadatel nabídl cenu 5 000 Kč. Obec má 

na tento typ pozemku cenovou mapou stanovenu cenu 100 Kč/m2. 

 

Dotazy a připomínky. 

*Zastupitelka Jitka Poulová. Úkolem zastupitelů je řádně hospodařit se svěřeným majetkem, 

tím se předchází možnému trestnímu stíhání zastupitelů.  Cena 100 Kč/m2 je v současné době 

nepřijatelná. Žádost byla podána v době kdy již bylo ustanoveno nové zastupitelstvo, které 

bude vydávat novou cenovou mapu. 

*Občan Petr Czajkowski. Prodat pozemky až bude nová cenová mapa. 

*Předsedající. Na dnešním jednání schvalujeme pouze záměr prodeje, který, pokud bude 

schválený, bude vyvěšený na úřední desce a až pak zastupitelstvo na základě podaných žádostí, 

rozhoduje o prodeji a ceně. 

 

Návrh usnesení  

ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 636/91 a 636/58 v k.ú Pístovice 

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

Usnesení č. 24/2022 bylo přijato. 

 

10. Smlouva o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitosti a movitých věcí 
/příloha č. 13/ 

Místostarostka 

Jedná se o smlouvu mezi RD Račice a Obec Račice-Pístovice. Smluvní strany vycházejí z 

„Plánovací smlouvy“ uzavřené 28. 04. 2020, jejímž podkladem je usnesení zastupitelstva obce 

ze dne 24. 08. 2016. Předmětem této smlouvy je budoucí nabytí vlastnického práva 

k infrastruktuře v lokalitě „U Studánek“. 

 

Dotazy a připomínky nebyly. 

 

Návrh usnesení  

ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitosti a movitých 

věcí mezi stranou RD Račice, s.r.o. jako budoucím prodávajícím a Obcí Račice-Pístovice jako 

budoucím kupujícím. Předmětem této smlouvy je budoucí nabytí vlastnického práva 

k infrastruktuře v lokalitě „U Studánek“. 

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

Usnesení č. 25/2022 bylo přijato. 
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11. Různé 

 
*Místostarostka 

Informace o Mateřské školce. Rozšíření školky pro 9 dětí je hotové. V současné době probíhají 

dokončovací práce na odstranění vlhkosti /havarijní stav, prosakování vody/. Do konce roku 

2022 by mělo být vše opravené a připravené pro přijetí 9 dětí. 

 

*Občan Josef Rumpík  

Síťový kabel. Kdy budou dokončeny terénní práce? 

Odpověděla předsedající. Obec zatím dílo nepřevzala. Připojení internetu, televize si musí 

zařídit každý sám přes INFOS. 

 

*Občan Karel Slováček 

Odstavená vozidla na obecních pozemcích. 

 

*Zastupitel Antonín Hloušek 

Parkování vozidel na chodnících. 

 

*Občan Petr Czajkowski 

Zklidnění dopravy v části obce, kde nejsou chodníky. Upozorňoval na to již na předešlém 

jednání zastupitelstva. Žádat úřady o vyjádření písemně i opakovaně a požadovat písemnou 

odpověď. 

Odpověděla předsedající 

Odstavená vozidla a parkování na chodnících – zjistí komu patří a majitelé budou upozorněni. 

Zklidnění dopravy. Osobní jednání na odboru dopravy. Zákaz průjezdu kamionů přes obec není 

možné. V obci se nedá snížit rychlost na 30 km/hodinu. Omezení je možné jen v místech u 

autobusových zastávek, u škol, … Obytná zóna má stanovené ukazatele, které musí splňovat. 

Většinou tyto ukazatele splňují nově budované komunikace. 

Vedení obce zjistí, kde je možné v obci zakreslit přechody pro chodce a upozorní majitele 

zaparkovaných aut. 

 

*Občanka Ilona Střelcová a Dagmar Kouřilová 

Vybudování chodníků v obci. Cesta – cyklostezka mezi Račicemi a Pístovicemi. 

Odpověděla předsedající 

Objasnila všem přítomným občanům, jak postupují přípravné práce na budování cyklostezky 

mezi Račicemi a Pístovicemi. V současné době je zpracovaný projekt. Bylo potřeba vyjmout 

některé pozemky z půdního fondu, zjistit hloubku ornice, …. Projektant vše předloží na MěÚ 

ve Vyškově k vydání stavebního povolení.  

Tuto akci financuje obec z vlastních prostředků. Šířka stezky by měla být dostačující pro 

cyklisty i pěší. 

 

*Občanka Dagmar Kouřilová 

Místní komunikace v části obce Račice – Kopaniny 

Odpověděla předsedající 

Problém s rekonstrukcí místní komunikace v Račicích v části Kopaniny momentálně řeší Odbor 

dopravy na MěÚ ve Vyškově.  

 

 

Paní starostka poděkovala všem za účast, popřála všem klidné svátky a do nového roku pevné 

zdraví. 
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Zápis byl vyhotoven dne: 13. 12. 2022 

 

 

 

 

Zapisovatelka: Jarmila Máslová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

Silvie Vašková                                                                                  dne 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

Martin Rotrekl                                                                                dne 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

Starostka obce Hana Sotolářová                                                        dne 
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Přílohy zápisu. 

 

1. Informace o konání zasedání zastupitelstva obce 

2. Presenční listina občané 

3. Presenční listina zastupitelé 

4. Záznam hlasování 

5. Slib zastupitelky 

6. Zpráva o činnosti rady obce 

7. Rozpočtová opatření 

8. Rozpočtové provizorium 

9. Závazné ukazatele 

10. Inventarizace 

11. Odkup pozemku p. č. 77/2 

12. Záměr prodeje 

13. Smlouva o budoucí kupní smlouvě 

  

 

 

 


