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Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice,
konaného 11. 12. 2014 v 17 00 hod. v Pístovicích
Technický bod
Zahájení
Pan starosta všechny přivítal na šestém zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice v roce
2014.
Podle presenční listiny je přítomno 14 členů ZO a dnešní zasedání je tedy usnášeníschopné.
Zápis z předchozího zasedání byl ověřen paní Danou Čtvrtníčkovou a paní Evou Gottvaldovou
a nebyly k němu žádné připomínky. Zápis je vystaven k nahlédnutí.
Zapisovatelkou dnešního zasedání navrhl pan starosta paní Jarmilu Máslovou.
K navržené zapisovatelce nebyly připomínky.
ZO určuje zapisovatelku zápisu paní Jarmilu Máslovou.

Volba ověřovatelů zápisu
Za ověřovatele zápisu navrhl pan starosta Ing. Tomáše Krejčího a paní Marlenu Březovskou.
K navrženým ověřovatelům nebyly připomínky.
Návrh usnesení č. 1/VI/2014
ZO určuje ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Krejčího a paní Marlenu Březovskou.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení 1/VI/2014 bylo přijato.

Seznámení s programem zasedání
Program dnešního zasedání ZO obdrželi všichni členové zastupitelstva a rovněž byl vyvěšen
na úřední desce.
1. Zpráva o činnosti Rady obce
2. Rozpočtová opatření
3. Rozpočtové provizorium na rok 2015
4. Komise obce
5. Schválení odměn zastupitelů
6. Plán inventur a stanovení inventarizačních komisí
7. Stanovení poplatku za TDO na rok 2015
8. Schválení směrnice II.4.3. o zpracování účetnictví
9. Prodej obecních pozemků
10. Žádost o pořízení změny Územního plánu
11. Schválení příspěvků obce do rozpočtu mikroregionu Drahanská vrchovina
12. Schválení příspěvku na opravu střechy kostela sv. Martina v Lulči
13. Poskytnutí dotace pro JSDH Račice a JSDH Pístovice od JmK
14. Různé
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Návrh usnesení č. 2/VI/2014
ZO schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 2/VI/2014 bylo přijato.

1. Zpráva o činnosti rady obce
(Viz příloha č. 1)
Zprávu přečetla členka rady obce Mgr. Silvie Vašková. Rada obce se od minulého
zastupitelstva sešla 7x.
Připomínky a dotazy.
• Zastupitelka PhDr. Dagmar Stryjová – rada projednala dne 19. 11. 2014 využívání
opravené budovy bývalé školy. Jakým způsobem a kdo bude budovu využívat?
Odpověděl pan starosta a paní místostarostka – V budově je umístěna knihovna a bude
sem od roku 2015 přemístěn obecní úřad z Pístovic. Hlavní užívání bude pro hasiče
(klubovna, místo pro práci s dětmi). Dále bude sloužit pro konání schůzí, a to nejen
zastupitelstva, ale i jiných sdružení. Využívat ji budou mít možnost návštěvníci
víceúčelového hřiště (šatna, toalety, sprcha). Po domluvě na obecním úřadě je možné
pořádat i další akce. Provozní řád bude ještě upřesněn a doladěn.
• Zastupitelka Ing. Alice Franková – Žádost o umístění plechové garáže. Kde má být
umístěna?
Odpověděla paní místostarostka – Žádost podala paní Vlasta Pospíšilová a jedná se o
umístění na vlastním pozemku vedle obchodu v Pístovicích. Souhlas dali
spoluvlastníci pozemku a umístění plechové garáže, dle přiložených parametrů,
nemusí mít stavební povolení.
ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

2. Rozpočtová opatření
(Viz příloha č. 2)
Rozpočtová opatření obdrželi zastupitelé v písemné podobě.
Dotaz: zastupitel Ing. Tomáš Krejčí – Kdo je placený z rozpočtu obce?
Odpověděla paní Jarmila Máslová – Zaměstnanci na pracovní smlouvy, dohody o
činnosti a dohody o provedení práce, zastupitelé.
• Rozpočtové opatření č. 8/2014 projednala a schválila rada obce dne 30. 09. 2014.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2014.
• Rozpočtové opatření č. 9/2014 schválila rada obce 15. 10. 2014. Musí schválit ZO.
K rozpočtovému opatření č. 9/2014 nebyly dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení č. 3/VI/2014
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 3/VI/2014 bylo přijato.
• Rozpočtové opatření č. 10/2014 schválila rada obce 29. 10. 2014.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2014.
• Rozpočtové opatření č. 11/2014 schválila rada obce 19. 11. 2014.
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ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2014.

• Rozpočtové opatření č. 12/2014 schválila rada obce 26. 11. 2014.
ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2014
• Rozpočtové opatření č. 13/2014 schválila rada obce 03. 12. 2014. Musí schválit ZO.
K rozpočtovému opatření č. 13/2014 nebyly dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení č. 4/VI/2014
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2014
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 4/VI/2014 bylo přijato.

3. Rozpočtové provizorium
(Viz příloha č. 3)
Pro počátek roku 2015 do doby než bude schválen řádný rozpočet, bude obec hospodařit dle
rozpočtového provizoria. Obec bude hradit pouze nejnutnější běžné výdaje na zajištění chodu
obce a dále výdaje vyplývající z uzavřených smluvních vztahů.
K tomuto bodu nebyly dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení č. 5/VI/2014
ZO schvaluje rozpočtové provizorium.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 5/VI/2014 bylo přijato.

4. Komise obce
Rada obce na svém zasedání 3. 12. 2014 rozhodla 5 – ti hlasy usnesením č. 9., že se komise
ustanovovat nebudou. Zachová se pouze SPOZ a jeho předsedkyní rada obce jmenovala paní
Evu Gottvaldovou.
K tomuto bodu nebyly dotazy ani připomínky.
ZO bere na vědomí usnesení rady obce č. 9 ze dne 03. 12. 2014
– nebudou komise
- SPOZ – předsedkyní byla jmenována radou obce paní Eva Gottvaldová

5. Schválení odměn zastupitelů
Viz příloha č. 4)
Zastupitelé obdrželi tabulku horní hranice odměn neuvolněných zastupitelů, kterou navrhla
rada obce.
Návrh rady obce:
Člen ZO bez dalších funkcí
540,--Kč
(360,-- člen ZO + 180,--Kč příplatek za
obyvatele)
Člen výboru (komise, SPOZ) 1 420,--Kč
(880,-- člen výboru + 360,--Kč člen ZO+ 180,--Kč
přípl. za obyvatele)
Předseda výboru (komise, SPOZ) 1 660,--Kč (1 120,--Kč předseda+ 360,--Kč člen ZO +
180,--Kč přípl. za obyv.)
Člen rady obce 1 840,--Kč (1 300,--Kč člen rady obce + 360,-- Kč člen ZO + 180,--Kč příplatek
za obyvatele)
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Připomínky a dotazy:
• Občanka Mgr. Renata Máslová – Z jakého důvodu je navržena pro člena zastupitelstva
bez dalších funkcí nejvyšší odměna a pro ostatní odměna nejen za funkci, ale opět za
člena ZO a příplatek za obyvatele? Poznamenala, že k výši maximálních odměn, které
si stanovili zastupitelé pro roky 2010-2014, měla připomínku již v roce 2010 a situace
se opět opakuje. Zdůraznila, že maximální nebo téměř maximální odměnu by si
zastupitelé měli odsouhlasit tehdy, až něco pro obec udělají.
• Zastupitel Ing. Pavel Chaloupka – Peníze na odměny zastupitelů jdou z rozpočtu
obce?
Odpověděl pan starosta – Ano je s nimi počítáno v rozpočtu obce.
• Zastupitel pan Josef Rumpík – Konstatoval, že se celé odměny v roce 2015 vzdá ve
prospěch ZŠ a MŠ v Račicích-Pístovicích nebo že, nechce odměnu žádnou.
Navrhl, aby totéž učinili všichni zastupitelé.
• Zastupitel Ing. Pavel Chaloupka – Každý zastupitel vykonává tuto funkci v rámci
svého volna, po práci, měla by mu tedy odměna náležet.
• Ing. Petra Rozsypalová – Dáváme část odměn formou daru ve prospěch např. ZŠ a
MŠ.
• Zastupitel Ing. Pavel Chaloupka – Dávám do školky a na ples.
Zastupitel pan Josef Rumpík vznesl protinávrh, o kterém se hlasovalo.
Protinávrh podaný zastupitelem panem Josefem Rumpíkem.
Návrh usnesení :
Navrhuji, aby se všichni neuvolnění zastupitelé vzdali v roce 2015 svých odměn.
Hlasování: pro 3, proti 11, zdržel se 0.
Usnesení nebylo přijato.
Další protinávrh již nikdo ze zastupitelů nepodal.
• Zastupitel pan Josef Rumpík pronesl, že svoji odměnu v roce 2015 bude v celé
výši (po stržení daně a zdravotního pojištění) odvádět formou daru do ZŚ a MŠ
v Račicích-Pístovicích, což bude zaneseno v usnesení.
Pan starosta navrhl, aby se hlasovalo o původním návrhu rady obce.
Návrh usnesení č. 6/VI/2014
ZO Račice-Pístovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
takto:
Kdo
Člen ZO bez dalších funkcí

Kolik (výpočet)
540,--Kč
(360,-- člen ZO + 180,--příplatek za obyvatele)

Ing. Tomáš Krejčí
PhDr. Dagmar Stryjová
Aleš Rozsypal
Člen výboru (nebo komise)

1 420,--Kč (v případě, že budou komise radou obce zřízeny)
(880,--Kč člen výboru +360,-- člen ZO + 180,-- příplatek za obyvatele)

Ing. Alice Franková – finanční výbor
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Josef Rumpík- finanční výbor
Ing. Petra Rozsypalová – kontrolní výbor
Lubomír Štěpán – kontrolní výbor
Předseda výboru a SPOZ (komise) 1 660,--Kč (v případě, že budou komise radou obce zřízeny)
(1 120,--Kč předseda výboru , SPOZ +360,-- člen ZO + 180,-- příplatek za
obyvatele)

Dana Čtvrtníčková – kontrolní výbor
Ing. Pavel Chaloupka – finanční výbor
Eva Gottvaldová - SPOZ
Člen rady

1 840,--Kč
(1 300,--Kč člen rady +360,-- člen ZO + 180,-- příplatek za obyvatele)

Marlena Březovská
Mgr. Silvie Vašková
• Zastupitel pan Josef Rumpík svoji odměnu v roce 2015 bude v celé výši (po stržení
daně a zdravotního pojištění) odvádět formou daru do ZŠ a MŠ Račice-Pístovice.
Hlasování: pro 11, proti 3, zdržel se 0.
Usnesení č. 6/VI/2014 bylo přijato.
Paní místostarostka podotkla, že je třeba také odsouhlasit, od kterého data budou odměny
neuvolnění zastupitelé pobírat a zahrnout do usnesení i případné personální změny a nástup
náhradníků. Odměnu nelze vyplácet zpětně a nejbližší termín od kdy se může odměna
vyplácet je ode dne schválení výše odměn v zastupitelstvu (což je 11. 12. 2014). Navrhla, aby
odměny neuvolněným zastupitelům byly vypláceny od 01. 01. 2015.
Návrh usnesení č. 7/VI/2014
• ZO obce Račice-Pístovice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva se budou poskytovat od 01. 01. 2015.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí tj. v případě nového
zvolení do funkce předsedy výboru, předsedy SPOZ , (komisí, pokud budou radou
obce zřízeny), bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 2.
Usnesení č. 7/VI/2014 bylo přijato.

6. Plán inventur a stanovení inventarizačních komisí
Inventarizační komise zahájí činnost ke dni 12. 12. 2014 a ukončení ke dni 15. 01. 2015.
Složení a plán zastupitelé obdrželi písemně.
/viz příloha č. 5 /
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Připomínky a dotazy.
• Zastupitel Ing. Radim Gryc doporučil, aby předsedou inventarizační komise, která má
na starosti provést kontrolu v kadeřnictví, na faře, dětském hřišti u fary a v budově
sladovny, bioodpad-kontejnery, byla pověřena některá z členek této komise (PhDr.
Dagmar Stryjová, Ing. Alice Franková, paní Dana Čtvrtníčková). Zastupitelka paní
Dana Čtvrtníčková se přihlásila, že bude dělat předsedkyni této inventarizační komise.
• Zastupitel pan Lubomír Štěpán podal návrh na změnu předsedy v inventarizační
komisi u JSDH Račice. Za předsedu navrhl Ing. Tomáše Krejčího, který s tímto
návrhem souhlasil.
Návrh usnesení č. 8/VI/2014
ZO schvaluje plán inventur za rok 2014 a složení inventarizačních komisí s navrženými
změnami, k provedení inventarizace majetku a závazků.
Změny:
1. předsedou inventarizační komise v kadeřnictví, na faře, na hřišti u fary, sladovně a
kontrola kontejnerů na bioodpad bude místo Ing. Radima Gryce zastupitelka paní
Dana Čtvrtníčková. Členové: Ing. Radim Gryc, Ing. Alice Franková a PhDr. Dagmar
Stryjová.
2. předsedou inventarizační komise u JSDH Račice místo zastupitele pana Lubomíra
Štěpána bude Ing. Tomáš Krejčí. Členové: zastupitel pan Lubomír Štěpán,
zastupitelka paní Eva Gottvaldová a pan Antonín Hloušek st..
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 8/VI/2014 bylo přijato.

7. Stanovení výše poplatku za TDO na rok 2015
(Viz příloha č. 6)
Pan starosta obce seznámil zastupitele a přítomné občany o tom, jakým způsobem se
vypočítává výše poplatku na občana.
Výpočet poplatku za odvoz odpadu v obci Račice-Pístovice pro r. 2015.
(1)

Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 1/ 2012, činí 490,- Kč
a je tvořena:
a) z částky 146,- Kč za osobu uvedenou v čl. 1 a kalendářní rok a
b)

(2)

z částky 344,-Kč za osobu uvedenou v čl. 1 a kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

Skutečné náklady roku 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:
476.390,90 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 476.390,90 děleno 1383 (1.154 - počet osob s pobytem na území obce + 229
počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 344,461 Kč, zaokrouhleno 344,- Kč.
Navrhovaná cena za TDO pro rok 2015 je 490,--Kč za občana nebo za objekt/rok.
Připomínky a dotazy:
• Zastupitel pan Aleš Rozsypal – O jakou částku se zvýšily náklady na TDO oproti roku
2013.
Odpověděl pan starosta – Náklady byly vyšší oproti roku 2013 asi o 17 000,--Kč.
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• Pan Pavel Kubica – Přinutit některé chataře, aby platili.
Odpověděla paní místostarostka, pan starosta – Chataři mají, až na několik případů,
poplatky zaplacené. Zaplaceno nemají většinou občané, kteří jsou vedeni s trvalým
pobytem na ohlašovně, a to zpětně již za několik let. Vzhledem k tomu, že nepřebírají
poštu a nevíme, kde se zdržují, jsou tyto dlužné částky téměř nevymahatelné. Proto
také byly tito občané od roku 2014 od poplatku osvobození. Mezi dlužníky dále patří i
několik dalších občanů, kteří jsou pravidelně na to upozorňováni. Zadat pohledávky
vymahačské firmě by zatím nebylo hospodárné (náklady pro firmu by byly zřejmě
vyšší, než jsou současné pohledávky).
• Zastupitel pan Aleš Rozsypala navrhl zvýšení poplatku za TDO z 490,--Kč na občana
na 500,--Kč za občana na rok.
Zastupitel pan Aleš Rozsypal vznesl protinávrh, o kterém se hlasovalo.
Protinávrh podaný zastupitelem panem Alešem Rozsypalem.
Návrh usnesení :
Navrhl, aby částka za TDO v roce 2015 byla stanovena na 500,--Kč.
Hlasování: pro 4, proti 9, zdržel se 1.
Usnesení nebylo přijato.

Pan starosta obce doporučil, aby se hlasovalo o původním návrhu, tedy 490,--Kč za rok
2015.
Návrh usnesení č. 9/VI/2014
Zastupitelstvo obce Račice-Pístovice schvaluje poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu pro rok 2015 ve výši
Kč 490,- pro poplatníka dle čl. 1 písm. a) a b) vyhlášky č. 1/2012, a to dle výpočtu, který je
přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: pro 10, proti 4, zdržel se 0 .
Usnesení č. 9/VI/2014 bylo přijato.

8. Schválení směrnice II.4.3. o zpracování účetnictví
Viz příloha č. 7)
Paní místostarostka obce seznámila zastupitele a občany s textem směrnice o zpracování
účetnictví pro obec Račice-Pístovice, a to s bodem II.4.3.. Celá směrnice již byla schválena
radou obce 18. 12. 2013, ale bod II.4.3 „Pracovní cesty a jejich vyúčtování“, musí schválit
zastupitelstvo obce.
K tomuto bodu nebyly připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení č. 10/VI/2014
ZO schvaluje bod č. II.4.3. směrnice o zpracování účetnictví
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 10/VI/2014 bylo přijato.
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9. Prodej pozemků
(Viz příloha č. 8)
• /Irena Valínová/
Žádost o prodej pozemku p.č. 653/7 o výměře 91 m2, trvalý travnatý porost a p.č. 653/4 o
výměře 142 m2 trvalý travnatý porost, obě parcely v k.ú Pístovice podala paní Irena Valínová,
Sušilova 40/4, 682 01 Vyškov.
Rada obce nedoporučuje tyto pozemky prodávat.
K tomuto bodu nebyly připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení č. 11/VI/2014
ZO souhlasí s tím, aby pozemky p.č. 653/7 o výměře 91 m2, trvalý travnatý porost a p.č.
653/4 o výměře 142 m2 trvalý travnatý porost, obě parcely v k.ú Pístovice, nebyly
odprodány.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 11/VI/2014 bylo přijato.
•

/Novotní)/
Žádost o odprodej obecních pozemků v k.ú. Račice, p.č. 964/1 o celkové výměře 6 m2 .
Žádost podali manželé František a Libuše Novotní, nám. 28. dubna 56, 635 00 Brno.
Záměr byl projednán na minulém zastupitelstvu obce a byl řádně vyvěšen.
Návrh je odprodat tyto pozemky za 100,--Kč/m2 .
Připomínky a dotazy:
• Zastupitel Ing. Pavel Chaloupka – Vyměření a náklady na zpracování smlouvy bude
platit kupující?
Odpověděl pan starosta – Geometrické zaměření si nechá zpracovat kupující. Poplatek
za smlouvu bude vyměřen, pokud ji bude zpracovávat právník.
• Pan Adolf Jílek – Čí je komunikace?
Odpověděla paní místostarostka – Pozemek, o který mají manželé Novotní zájem,
sousedí přímo s jejich pozemkem. Jedná se zde jen o posunutí hranic pozemku, a to za
účelem úpravy vjezdu.
Návrh usnesení č. 12/VI/2014
ZO schvaluje odprodej pozemku p.č. 964/1 o celkové výměře 6m2 v k.ú. Račice,
manželům Novotným, nám. 28. dubna 56, 635 00 Brno za cenu 100,--Kč/m2. Kupující nechá
na svoje náklady zpracovat geometrické zaměření pozemků a kupní smlouvu.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 12/VI/2014 bylo přijato.

10. Žádost o pořízení změny územního plánu
Pan starosta seznámil zastupitele a občany s tím, že je třeba schválit žádost o pořízení změny
Územního plánu obce Račice-Pístovice. Jedná se již jen o to, že změny byly schváleny, ale je
třeba dodatečně schválit podání žádosti.
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K tomuto bodu nebyly připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení č. 13/VI/2014
ZO Račice-Pístovice schvaluje žádost o pořízení změny Územního plánu obce RačicePístovice.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

11. Schválení příspěvků obce do rozpočtu mikroregionu Drahanská
vrchovina
Pan starosta obce seznámil zastupitele a občany s tím, že obec Račice-Pístovice by měla
přispět do mikroregionu Drahanská vrchovina částkou 90 000,--Kč (20 000,--Kč na činnost a
70 000,--Kč na bioodpad).
Dotazy a připomínky:
• Zastupitelka PhDr. Dagmar Stryjová – Proč obec Račice-Pístovice dává tak velkou
částku? Jiné obce mikroregionu přispívají podstatně méně, a to i Drnovice a Ježkovice.
Odpověděl pan starosta a paní místostarostka – Výše příspěvku je, jak již bylo uvedeno,
složena z příspěvku na činnost a z příspěvku na bioodpad. Drnovice přispívají na činnost
30 000,--Kč. Bioodpad mají řešen jinak než my. Odvoz bioodpadu v obci RačicePístovice si zajišťuje obec sama a náklady na odvoz nejsou započítány v příspěvku pro
mikroregion. Řešení odvozu kontejnerů s bioodpadem do Krásenska zajišťovaný
autodopravou panem Gottvaldem se osvědčil. Obec se nemusí domlouvat na odvozu
přes obecní úřad Krásensko.
Problém je, že někteří občané dávají do kontejneru odpad zabalený v igelitových pytlích
a velké kusy neořezaných dřevin, čímž zaplní kontejner.
Další připomínky a dotazy k tomuto bodu nebyly.
Návrh usnesení č. 14/VI/2014
ZO schvaluje příspěvek do rozpočtu mikroregionu Drahanská vrchovina pro rok 2015 ve výši
90 000,--Kč.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 14/VI/2014 bylo přijato.

12. Příspěvku obce na opravu střechy kostela sv. Martina v Lulči
(Viz příloha č. 9)
Paní místostarostka informovala zastupitele a občany o tom, že na obecní úřad v RačicíchPístovicích se obrátili zástupci Římskokatolické farnosti z Lulče s žádostí o poskytnutí
finančního příspěvku 50 000,-- Kč na opravu střechy kostela sv. Martina v Lulči.
Rada obce žádost projednala a nechává na zvážení zastupitelům, jak se k této žádosti postaví.
Dotazy a připomínky:
Paní místostarostka – Obec Pístovice patří pod farnost v Lulči, ale obec Račice-Pístovice má
ve svém majetku kostel Zvěstování Panny Marie v Račicích a v budoucnu plánuje opravu
fasády a další opravy.
Zastupitelka paní Marlena Březovská – Byla přítomna jednání se zástupci Římskokatolické
církve a obrátila se na stavební odbor diecéze v Brně s žádostí o finanční příspěvek, a to
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formou dotace. Bylo jí ale řečeno, že žádnou žádost o opravu střechy kostela sv. Martina
v Lulči tam nemají.
Pan Pavel Kubica – církev získala v restitucích dost peněz, ať je použijí na opravy.
Návrh usnesení č. 15/VI/2014
ZO neschvaluje příspěvek z rozpočtu obce Račice-Pístovice na opravu střechy kostela sv.
Martina v Lulči.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení bylo přijato.

13. Poskytnutí dotace pro JSDH Račice a JSDH Pístovice z rozpočtu JmK
Viz příloha č. 10)
Pan starosta obce informoval o tom, že je potřeba schválit přijetí dotace z rozpočtu JmK pro
JSDH Račice-Pístovice. Jedná se neinvestiční dotaci ve výši 3 378,--Kč.
K tomuto bodu nebyly připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení č. 16/VI/2014
ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JmK pro JSDH Račice a JSDH Pístovice v celkové
výši 3 378,--Kč.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 16/VI/2014 bylo přijato.

14. Různé
Schválení příspěvků na činnost organizací
(Viz příloha č. 11)

• Žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce podalo
sdružení Srdíčko, a to ve výši 20 000,--Kč na rok 2015.
Příspěvek bude určen na financování nákladů spojených s činností sdružení v roce 2015.
Dotazy a připomínky:
• Pan Miloš Zouhar – Rybníček již byl opravovaný a zřejmě se oprava nepovedla. Kdo
ponese odpovědnost v případě, že i následná oprava nebude úspěšná?
Odpověděla zastupitelka paní Marlena Březovská – Opravy, které byly provedeny se týkaly
něčeho jiného. Nikdo nemohl vědět, že dojde k prosakování vody na jiném místě. Celková
oprava by přišla na více jak osm milionů korun. V případě, že by se podařilo získat dotaci, tak
nebude 100% a každý doplatek k více jak osmi milionům korun by byla pro obec velkou
přítěží.
• Zastupitel Ing. Tomáš Krejčí – Kritiku na špatně odvedený postup prací několikrát
vznesl na dřívějších zastupitelstvích pan Oldřich Konečný. Proč obec nepožaduje
náhradu a opravu po firmě, která opravu prováděla?
Odpověděla zastupitelka paní Marlena Březovská – Na opravu byl vypracovaný projekt,
dělali ji odborníci. Nynější stav nemá nic společného s minulou opravou.
• Zastupitelka Mgr. Silvie Vašková – Pokud v příštím roce nedojde k napuštění rybníčku,
jak bude naloženo s penězi, které jsou v rozpočtu vyčleněny na rybníček?
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Odpověděl zastupitel Ing. Radim Gryc – Pokud nebude rybníček napuštěný, nedojde
samozřejmě k zarybnění. Budou ale prováděny i nadále úpravy kolem rybníčku. Jak to bude
s financováním, to se bude řešit podle potřeby.
• Zastupitel pan Josef Rumpík – Je reálná oprava v roce 2015?
Odpověděl pan starosta – Snažíme se získat dotaci, vše je v jednání.
• Zastupitel Ing. Pavel Chaloupka – Je vypracovaný projekt na opravu?
Odpověděl pan starosta – Projekt je hotový.
Návrh usnesení č. 17/VI/2014
ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000,--Kč sdružení Srdíčko pro rok
2015.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 17/VI/2014 bylo přijato.
•

Žádost o prošetření podnětu, kterou podal pan Ivan Medek bytem Na Vyhlídce 557/22,
Vyškov. Tuto žádost podal dne 08. 12. 2014.
(Viz příloha č. 12)
Pan Ivan Medek na zasedání zastupitelstva osobně objasnil situaci, která nastala po
zakoupení pozemku v k.ú. v Račicích, který je v územním plánu začleněn pro výstavbu
rodinných domů, a jsou zde nesrovnalosti v geometrickém zaměření. Dále jsou problémy
s tím, kudy je vedena účelová komunikace, vodovodní řád,….
Po obsáhlé výměně názorů mezi zastupiteli a panem Ivanem Medkem, bylo domluveno,
že pan starosta obce Lubomír Pospíšil obešle všechny dotčené účastníky za účelem
schůzky na místě samém. Obeslání bude učiněno v zákonné lhůtě od podání žádosti,
kterou pan Ivan Medek podal na obec Račice-Pístovice dne 08. 12. 2014.

ZO bere na vědomí podanou žádost a prošetří tento podnět a svolá schůzku dotčených
účastníků.
• VaK Vyškov – cena vodného a stočného pro rok 2015.
(Viz příloha č. 13)
Paní místostarostka obce Hana Sotolářová konstatovala, že VaK Vyškov,a.s. dává na
vědomí, že od 01. 01. 2015 se zvyšuje cena vodného a stočného, a to na 84,18 Kč/m3.
Občané mají možnost nahlásit stav vodoměru do 04. 01. 2015 na VaK Vyškov, a.s..
Dotazy a připomínky:
• Pan Adolf Jílek – Dělá obec něco pro to, aby ke zdražování vody v obci nedocházelo?
Obec je akcionářem a má právo se bránit.
Odpověděl pan starosta – Na schůzi akcionářů VaK Vyškov, a.s. se starostové obcí brání
zdražování, ale bohužel jsou přehlasováni.
• Zastupitel Ing. Pavel Chaloupka – Na internetu na stránkách VaK Vyškov, a.s. je přesně
popsána kalkulace výpočtu ceny vody.

Diskuse
•

Zastupitelka PhDr. Dagmar Stryjová oznámila, že byla požádána občankou Račic
- paní Mazlovou, aby se zeptala, zda je v plánu oprava komunikace okolo jejího
domu.
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