Obecní úřad Rakov

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO Ú ŘADU RAKOV
ZE DNE 19. února 2020

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE, STAROSTY OBCE A
OBECNÍHO ÚŘADU ZA ROK 2019:
Na posledním XI. VZZO konaném dne 22. ledna letošního roku byla přednesena
starostou obce „Zpráva o činnosti zastupitelstva obce, starosty obce a Obecního úřadu za
rok 2019“. Její celé znění, včetně znění přílohy této zprávy Vám nyní poskytujeme:
Zpráva o činnosti je podávána na základě ustanovení § 97 zákona č. 128/2000 Sb. zákon o
obcích (obecním zřízení), v platném znění.
Zpráva je rozdělena do dvou částí:
a) Obecní úřad, přenesená působnost státní správy včetně výkonu funkce
veřejného opatrovníka osobě omezené svéprávností
b) samostatná působnost, zastupitelstvo obce a další výkonné orgány
a) Přenesená působnost
Činnost Obecního úřadu byla v roce 2019 stejně jako v letech předešlých ve většině případů
standardní. Sestávala zejména z evidence obyvatel, administrace a evidence žádostí
k jednotlivým činnostem Obce, výběru poplatků a jejich administrace pro Obec, příjmu a
vyřízení žádostí na úseku přenesené působnosti státní správy v oblasti ochrany životního
prostředí a krajiny, silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací,
přestupkového řízení ve spolupráci s MěÚ Hranice a na úseku stavebního zákona ve vztahu
k místně příslušnému Stavebnímu úřadu v Opatovicích. V jednom případě bylo vedeno
správní řízení na rušení místa trvalého pobytu. MěÚ Hranice v součinnosti s místním OÚ a
Obcí Rakov vede přestupkové řízení ve věci poškození nemovitého majetku Obce
(autobusové zastávky, říjen 2019), kdy na 29. ledna letošního roku je nařízeno správní řízení
– seznámení a vyjádření se k podkladům pro rozhodnutí o přestupku proti majetku dle
zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění.
Nejpodstatnější částí výkonu přenesené působnosti státní správy je pak výkon funkce
veřejného opatrovníka (dle ustanovení § 149b, odst. (3), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
v platném znění), které bylo Obci Rakov uloženo Usnesením Okresního soudu Přerov (dále
jen OkS) ze dne 26. října 2017, na základě ustanovení § 471, odst. (3), zákona č. 89/2012
Sb. Občanský zákoník, v platném znění, Listinou o jmenování opatrovníka ze dne 14. března
2018. V únoru loňského roku pak byl požádán OkS Přerov a KÚ pro Olomoucký kraj, KP
Hranice o sdělení majetkového stavu a stavu insolvenčních a exekučních řízení opatrovanky.
Obratem nám byl OkS doručen výpis, z nějž vyplývalo, že na opatrovanku je uvaleno 12
aktivních exekucí. V dubnu roku 2018 byl Obcí opatrovance založen běžný účet, na nějž je
zasílán pravidelný měsíční invalidní důchod. Téměř okamžitě došlo k obstavení účtu
exekutory. Následně docházelo a pravidelně dochází k zajištění finančních částek
jednotlivými exekutory jako uspokojení pohledávek věřitelů. Obec Rakov má ze zákona
povinnost mimo jiné plnit funkci veřejného opatrovníka s péčí řádného hospodáře ve vztahu
k majetku a financím opatrovanky. Z tohoto důvodu bylo Obcí, OÚ a taktéž prostřednictvím
advokátky, jenž na základě smlouvy zastupuje Obec, vedeno celkem 26 jednání a řízení
s OkS a Exekutorskými úřady ve věci neoprávněného zajištění pohledávky nebo zmírnění
opatření ve věci vymáhání pohledávek věřitelů z důvodu nízkého příjmu opatrovanky.
Některá řízení ještě budou pokračovat i v letošním roce. Opatrovance tak z důvodu
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zablokovaného účtu nemohla být vyplacena žádná částka z důchodu, který je poukazován na
obstavený účet.
Do rozpočtu Obce je ze státního rozpočtu poukazována částka ve výši 29.000,- Kč za
kalendářní rok na výkon funkce veřejného opatrovníka. Tato částka je ovšem nedostačující,
jelikož odhadované náklady za loňský rok doposud činily 38.000,- Kč. Rozdíl mezi uvedenými
částkami je pak hrazen z rozpočtu Obce. V nejbližší době nás čeká jednání s ČSSZ o změně
způsobu výplaty invalidního důchodu, a to formou hotovostní výplaty.
b) Samostatná působnost
A nyní již k druhé části, oblast samosprávy. Největším a nejdůležitějším projektem
naší Obce je příprava a následná realizace projektu Obec Rakov – splašková kanalizace.
Tomuto tématu jsme se dosti obšírně věnovali na posledním VZZO konaném dne 16. XII.
2019. Přílohou této zprávy bude znění důvodové zprávy z uvedeného VZ. Současný stav –
proběhla jednání s firmami (GREEN – PENB Milotice nad Bečvou, GAVA s. r. o. Olomouc –
zpracovatel technickoekonomické studie, Koordinace staveb Zlín s. r. o.), které budou
garantovat dostatečnou kapacitu a dodržení daných termínů pro dokončení změn PD. Firma
GREEN – PENB je dle sdělení statutárního zástupce Ing. Vývodové schopna začít na
změnách PD pracovat téměř okamžitě. Dále pak probíhají jednání o majetkoprávním
vyrovnání (směny pozemků, věcná břemena, odkoupení pozemků atd.) s majiteli pozemků
dotčených změnou PD. Podrobněji viz důvodová zpráva ze dne 16. XII. 2019.
Dalšími akcemi realizovanými v loňském roce byly zejména tyto:
 Oprava vnitřních a venkovních dlažeb a obkladů KD Rakov. Realizace probíhala od
července loňského roku a byla ukončena k 31. X. 2019 s faktickým předáním 6. XI.
2019. Při převzetí byly shledány čtyři vady a nedodělky, z nichž dva byly již
odstraněny během listopadu loňského roku a další dva budou odstraněny s ohledem
na klimatické podmínky, nejpozději však k 30. dubnu letošního roku. Celkové náklady
akce byly 912.659,- Kč včetně DPH, akce byla podpořena dotací z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2019 ve výši 455.000,- Kč, spoluúčast obce byla tedy ve
výši 457.659,- Kč. Délka záruční doby je 36 měsíců od data předání.
 V rámci projektu „Realizace společných zařízení komplexní pozemkové úpravy“ byla
realizována akce Výsadba interakčních prvků IP4 a IP5 podél komunikace „Rokytí –
Hadovec“. Bylo vysázeno celkem 111 ks stromů krajinné zeleně (javor, habr, lípa a
dub) a do dvou oplocenek 84 ks okrasných keřů (svída, líska, hloh a ptačí zob).
Realizace byla zahájena na konci září a ukončena v říjnu. Dne 31. října proběhla
kontrola pracovnic z Agentury ochrany přírody a krajiny, nebyly shledány žádné vady
a nedodělky. Povinností je následná péče po dobu jednoho roku (v ceně realizace).
Celkové náklady akce činily 110.531,- Kč, byla poskytnuta dotace z Programu péče o
krajinu (Ministerstvo životního prostředí) ve výši 100% nákladů. Délka záruční doby je
24 měsíců od data předání.
 Přihlásili jsme se a taktéž uspěli v rámci projektu společnosti ČEZ, a.s. s názvem
„Rozsvícení vánočních stromů ČR“. Obdrželi jsme příspěvek na rozsvícení našeho
vánočního stromu ve výši 20.000,- Kč. Příspěvek byl bez spoluúčasti obce.
 Ve všech čtyřech lesních oplocenkách (Skalka, Hadovec, 2x u lesíka v Kuči) bylo
provedeno opětovné vysázení listnáčů – náhrada za uschlé sazenice. Vysázení
proběhlo v měsíci březnu. Celkové náklady 37.520,- Kč. Byla čerpána dotace
z Programu na podporu lesních ekosystémů Olomouckého kraje ve výši 18.000,- Kč,
spoluúčast obce byla 19.520,- Kč.
 Taktéž jsme byli částečně úspěšní při podání žádosti o dotaci z Programu na podporu
JSDH. Původní žádost nám byla krácena (stejně jako u všech ostatních žadatelů).
Byly pořízeny svítilny spolu s příslušenstvím na zásahové ochranné přilby. Celkové
náklady na pořízení činily 13.716,- Kč, dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 10.500,2
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Kč, spoluúčast obce 3.216,- Kč. Zde již bylo zasláno poskytovateli dotace vyrozumění
o závěrečném vyúčtování dotace, které bylo bez nedostatků.
 Pravděpodobně největší kulturní aktivitou v uplynulém roce bylo „Slavnostní žehnání
nové hasičské zbrojnice“ spojené s oslavami 125. výročí vzniku místního Sboru
dobrovolných hasičů. Tato akce, která se uskutečnila v sobotu 25. května, byla
uspořádána společně naším Sborem dobrovolných hasičů a Obcí. Celkový zdar této
akce byl postaven na velmi dobré vzájemné spolupráci mezi Obcí a členskou
základnou našeho sboru, za což všem členům SDH Rakov patří poděkování. Celkové
náklady na tuto akci byly 43.266,30,- Kč. Z finančních prostředků obce byly hrazeny
náklady ve výši 22.597,30,- Kč. SDH obdržel na tuto akci dotaci z programu Dotace na
činnost, akce a projekty hasičů, spolků a pobočných spolků hasičů Olomouckého kraje
2019 ve výši 10.000,- Kč, spoluúčast SDH Rakov 10.669,- Kč.
 Další významnou kulturní aktivitou obce bylo uspořádání akce „Oslavy 30 let od
sametové revoluce a 80. výročí listopadových událostí roku 1939“ v sobotu 16.
listopadu. Akce byla uspořádána společně členy Komise kulturně - školské a
zastupitelstva. Celkové náklady dosáhly 17.038,- Kč. Obec získala dotaci z Programu
na podporu kultury v Olomouckém kraji pro rok 2019 ve výši 10.000,- Kč, spoluúčast
obce tak byla 7.038,- Kč.
 Ve druhé polovině roku byly s Ministerstvem práce a sociálních věcí, prostřednictvím
ÚP Přerov podepsány dvě Smlouvy o poskytnutí dotace na vznik dvou pracovních
míst. První smlouva na dobu od 7. října 2019 do 31. ledna 2020, druhá pak na období
od 1. října 2019 do 31. března 2020. Na každé pracovní místo jsme obdrželi dotaci ve
výši á 15.000,- Kč/měsíc, na platy a odvody, spoluúčast obce na jedno pracovní místo
činí á 2.924,- Kč. V roce 2019 byla proplacena dotace ve výši 42.096,- Kč.
 V loňském roce se konaly volby do Evropského parlamentu, na jejichž zajištění jsme
obdrželi dotaci ve výši 29.000,- Kč. Tato dotace byla vyčerpána celá a po provedené
kontrole a závěrečném vyúčtování nebyly shledány důvody ke krácení dotace.
Následně bude uveden seznam realizace významnějších či rozsáhlejších oprav, údržby,
rekonstrukce a prací, které byly hrazeny z prostředků rozpočtu obce:
 lesní hospodářství – vyžínání v oplocenkách, oprava oplocenek, odstranění
náletových dřevin v oplocenkách, celkové náklady 76.097,- Kč
 místní komunikace – instalace zrcadel a dopravního značení, zimní údržba
komunikací a chodníků celkové náklady 74.648,- Kč
 kanalizace – vypracování PD pro realizaci stavby a přepracování PD (ČOV, tlakové
stoky T2 na gravitační C1, lokalita Zadní Zábrání, zrušení části stoky A, lokalita
Vrchbrána podél areálu bývalého ZD), celkové náklady 782.190,- Kč
 bytové hospodářství – havarijní výměna plynového kotle v bytě budovy bývalé školy,
celkové náklady 96.184,- Kč
 díky rekordně nízké nezaměstnanosti, kdy na trhu práce byl a je zoufalý nedostatek
jakýchkoliv pracovních sil, byla jedním z velmi důležitých prvků v loňském roce
pracovní činnost na Dohody o provedení práce (dále jen DoPP). Jako každoročně byl
jedním z nejvýznamnějších pracovníků, kteří vykonávali pracovní činnost na DoPP a
na kterého jsme se mohli spolehnout za každé situace, pan Pecha Jiří nejst.
Nepřetržitě již několik let vykonává svědomitě a poctivě činnost obsluhy mulčovacího
stroje při údržbě jak veřejné, tak krajinné zeleně. Především jeho zásluhou tento stroj
zahájí svou jubilejní patnáctou sezónu. Vzhledem ke značným problémům se
zajištěním pracovníků na veškerou pracovní činnost, jsme uvítali zájem studentů a
studentek o prázdninovou brigádu. S velkým potěšením rád konstatuji, že drtivá
většina těchto brigádníků své pracovní povinnosti plnila velmi dobře, svědomitě a
nadstandardně. Především jejich zásluhou se podařilo celou obec uklidit a důstojně
připravit na červencové hodové slavnosti. Osobní poděkování nejen starosty, ale snad
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mohu říci i celého zastupitelstva, patří Lukáši Horáčkovi, Filipovi Růžičkovi, Elišce
Skácelové, Elišce Bartshové a Ondřeji Vinkrálčíkovi.
 i když v posledních letech bohužel poklesly možnosti k čerpání dotací na
mikroregionální projekty, spolupráce devíti obcí v rámci DSO mikroregionu Záhoran je
stále velmi dobrá. K poslednímu prosincovému dni loňského roku byl ukončen projekt
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi mezi obecní spolupráce" (realizován
od srpna 2016), v jehož rámci vzniklo Centrum společných služeb (dále jen CSS).
Hlavním cílem CSS bylo zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných
služeb pro občany. Taktéž v rámci CSS pracoval pro všechny členské obce od května
roku 2017 Specialista na veřejné zakázky a od března roku 2018 pak Specialistka na
ochranu osobních údajů pro obce a školské subjekty (tzv. GDPR). Jak je tomu
pravidlem již od roku 2005, opětovně i v loňském roce jsme se v mnohých oblastech
činnosti naší obce mohli spolehnout na spolupráci a nezištnou pomoc manažerky
mikroregionu Ing. Pavly Krbálkové, a to zejména při přípravě, podání a závěrečném
vyúčtování dotací. V našem případě se týkaly především dotací z rozpočtu
Olomouckého kraje, a to nejen pro obec, ale i pro spolky a sdružení v naší vesnici.
Závěrem této zprávy se taktéž zmíním o činnosti naší Komise kulturně – školské (dále jen
KKŠ) a našich spolků, sdružení a sborů. KKŠ, která působí zejména jako výkonný pomocník
zastupitelstva při pořádání kulturně-společenských akcí, uspořádala mimo jiné tradiční
Novoroční výšlap na Helfštýn, Tříkrálovou sbírku, dětský karneval, odpoledne deskových her,
slavnostní vítaní občánků, letní vítání prázdnin, mikulášskou nadílku a silvestrovský
ohňostroj, spolupořádala Oslavy 30 let od sametové revoluce, rozsvícení vánočního stromu a
setkání seniorů. Poděkování za celoroční dobrovolnou a obětavou činnost patří všem členům
KKŠ , kterými jsou Ing. Kateřina Macháčková (předsedkyně komise), Pavlína Vašíčková,
Michaela Turečková, Naděžda Petříková, Lenka a Miroslav Kabelíkovi, Barbora Švehlíková,
Ing. Markéta Strnadlová, Eduard Tomeček a Mgr. František Kopecký.
Již zde byla vzpomenuta velmi dobrá spolupráce obce a našeho SDH při přípravě a průběhu
Slavnostního žehnání nové hasičské zbrojnice. Dalšími aktivitami našeho sboru byly mimo
jiné každoroční lednový hasičský bál, vodění medvěda, spolupořádání vítání prázdnin,
předhodová zábava a zejména pak spolupráce se sousedním SDH Paršovice, spočívající v
zajištění činnosti společného družstva mladých hasičů.
SK Rakov má dva oddíly, a to oddíl stolního tenisu a ledního hokeje. Oddíl stolního tenisu
hraje Regionální soutěž stolního tenisu 5. třídy, oddíl ledního hokeje se účastní Amatérské
hokejové ligy Valašské Meziříčí 2. Oddíl stolního tenisu pravidelně pořadatelsky zajišťuje
konání Vánočního turnaje stolního tenisu v prostorách KD. V loňském roce se také podílel na
pořádání a zajištění vítání prázdnin.
ZO ČZS i letos uspořádala ve spolupráci s MŠ Rakov p. o. podzimní zahrádkářskou výstavu,
která se konala v prostorách výletiště. Za krásného babího léta byla akce navštívena nejen
místními občany, ale i návštěvníky z okolních vesnic. Poděkování patří všem organizátorům
této výstavy. Členové rovněž přispěli k zajištění vítání prázdnin.
Klub rodičů a přátel MŠ Rakov uspořádal tradiční společenský ples, loučení s předškoláky a
nádhernou adventní výstavu. V předvelikonočním čase tatínkové pletli tatary a maminky
zdobily kraslice. Na podzim uspořádali rodiče pro své děti drakiádu. Klub taktéž spolupořádal
vítání prázdnin a podzimní zahrádkářskou výstavu.
Další z našich organizací MS Opatovice – Rakov tak jako každoročně pořádal závody ve
sportovní střelbě, tentokrát na střelnici Školního polesí. Po dohodě s vedením Mysliveckého
sdružení je naší společnou snahou navrátit konání závodů ve sportovní střelbě do místního
areálu výletiště. Dále pak v našem katastru proběhl tradiční podzimní hon a taktéž se aktivně
účastnili spolupořádání akce vítání prázdnin.
V průběhu roku 2019 vstoupil do společenského života naší obce nový zapsaný spolek
Sdružení kandidátů Rakov 2014 (dále jen SKR 2014). Toto sdružení uspořádalo v uplynulém
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roce dvě akce. První akcí byl zájezd do sousedního Polska, konkrétně do královského města
Krakow a do Osvětimi. Všichni členové SKR 2014 se v listopadu sešli na brigádě při úklidu
po provedené opravě vestibulu a přípravě Kulturního domu na „Oslavy 30 let od sametové
revoluce a 80. výročí listopadových událostí roku 1939“. Všem členům sdružení patří moje
osobní poděkování za 100% účast na této brigádě.
V Rakově 21. ledna 2020
Vojtěch Skácel
starosta obce
Příloha číslo 1 ke Zprávě o činnosti.
Důvodová zpráva (ze zasedání ZO konaného dne 16. prosince 2019) – do konce roku 2013
byla koncepce odkanalizování v naší vesnici řešena rekonstrukcí a obnovou stávající
jednotné kanalizace s napojením do společného přivaděče s Obcí Paršovice na ČOV do
Opatovic. Ve výše uvedeném roce obec Paršovice odtajnila skutečnost, že již v dřívějších
letech zahájila projekční práce k následné realizaci napojení kanalizace na vlastní ČOV. Z
tohoto důvodu obec Rakov začala řešit jak dále postupovat při přípravě PD i následné
realizace likvidace splaškových vod. V roce 2015 byla vypracována Technickoekonomická
studie fy GAVA s. r. o. Olomouc, která posuzovala dvě varianty možného řešení likvidace
odpadních vod. Varianta č. 1, kdy bude provedena rekonstrukce a obnova stávající jednotné
kanalizace, výstavba čerpací stanice odpadních vod (dále jen ČSOV) v místní lokalitě
Benátky a napojení na přivaděč, který odpadní vody odvede na ČOV do Opatovic. Varianta
č. 2, bude vybudována nová oddílná splašková kanalizace, vybudování dvou ČSOV (jedna z
nich měla přečerpávat odpadní vody na ČOV Paršovice) a rozšíření ČOV Paršovice o obec
Rakov. Z důvodu legislativních změn v oblasti likvidace odpadních vod a i z důvodu
ekonomického (varianta č. 1: 50,17 mil. Kč; varianta č. 2: 37,87 mil. Kč; ceny jsou stanoveny
bez DPH a bez vedlejších nákladů a bez nákladů na pořízení PD, ceny odpovídají cenové
úrovni CÚ 2014 – ceník RTS) byla doporučena varianta č. 2. Následně byly zahájeny práce
na změně ÚPO Rakov – změna koncepce odkanalizování obce a žádost o stejnou změnu v
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje (dále jen PRVKOK). Změna ÚPO č.
2 (obsahovala zejména změnu koncepce odkanalizování obce, splašková kanalizace s
napojením na ČOV Paršovice) byla dokončena v polovině roku 2017. V roce 2017 bylo
provedeno výběrové řízení na zhotovitele PD a inženýrské činnosti, zvítězila firma A.Z.A.P.
spol. s r. o. Olomouc. V roce 2017 proběhlo taktéž jednání s obcí Paršovice, která sdělila, že
nejsou dojednány smluvní podmínky rozšíření ČOV v Paršovicích mezi obcemi Paršovice a
Rakov a že v době jednání (polovina roku 2017) bude z důvodu zkušebního provozu ČOV
Paršovice nyní již téměř nemožné dohodnutí vlastnických podmínek a společného
provozování ČOV. Zejména z těchto důvodů bylo rozhodnuto o změně koncepce
odkanalizování s tím, že bude vybudována vlastní ČOV. Byla zadána změna číslo 3 ÚPO a
změna PRVKOK (změna odkanalizování s vlastní ČOV). Změny číslo 3 ÚPO a PRVKOK byly
dokončeny v polovině roku 2018. Územní rozhodnutí na stavbu splaškové kanalizace a ČOV
nabylo právní moci 10. X. 2018. Dne 1. X. 2018 vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele
projektu Obec Rakov – Splašková kanalizace. Dne 29. X. 2018 byla podána žádost o dotaci
na realizaci projektu Obec Rakov – Splašková kanalizace. Stanovená cena dle CÚ 2016 –
ceník ÚRS byla 77 mil. Kč bez DPH. Vítězná firma z výběrového řízení nabídla realizaci
projektu za 46.789.537,- Kč. Dotace z MZe v daném období byly stanoveny na základě
způsobilých výdajů na jednoho připojeného trvale hlášeného obyvatele na kanalizaci max.
80.000,- Kč. K datu 1. ledna 2018 411 obyvatel, způsobilé výdaje tedy 32.880.000,- Kč, z
toho 65% dotace tzn. max. 21.372.200,- Kč. Max. možná získaná dotace z Olomouckého
kraje 5.000.000,- Kč (reálná 2.500.000,- Kč). Součet max. dotací 26.372.200,- Kč
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(23.872.200,- Kč). Možnost získání úvěru 9 až 10.000.000,- Kč. K dofinancování tedy
chybělo cca 10.000.000,- Kč. Stavební povolení nabylo právní moci dne 22. února 2019.
Důvody pro zrušení výběrového řízení (zrušeno 28. Února 2019):
 nemožnost dofinancovat realizaci projektu z vlastních zdrojů, nikoliv zajištěním dalších
úvěrů, čímž by došlo k neúměrné finanční zátěži obce do budoucích let,
 zvolená finanční možnost získání dotace z MZe pro obec nevýhodná,
 vydané Stavební povolení bylo po konečném datu uzavírky příjmu žádostí o dotaci,
 reference vítěze výběrového řízení z posledních dvou let nebyly dobré.
Po zrušení výběrového řízení probíhala jednání s fy A.Z.A.P. spol. s r. o. o přepracování PD
zejména z důvodu nižší finanční náročnosti projektu. Bohužel při těchto jednáních jsme měli
velmi rozdílný názor na změny projektové dokumentace, kdy nakonec na květnovém VZZO
bylo rozhodnuto o ukončení smluvní spolupráce s výše uvedenou firmou. K ukončení
spolupráce přispěla zejména liknavost firmy, s níž přistupovala k řešení návrhu změn PD.
Právě v tomto období jsme stáli taktéž před rozhodnutím, zda nadále pokračovat ve
spolupráci s hlavním inženýrem projektu nebo s ním ukončit spolupráci. Byl zohledňován
především faktor, zda je v případě ukončení spolupráce a zadání projektu jiné projekční
kanceláři reálné stihnout termín ukončení výběrového řízení před podáním žádosti o dotaci.
Zejména z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o pokračování spolupráce s hlavním projektantem
Ing. Rozsívalem. Po konzultacích byly stanoveny tři hlavní změny PD. Změna ČOV za
jednodušší a levnější typ čistírny, změna tlakového řadu „T1“ v místní lokalitě Zadní Zábrání
na gravitační (prodloužení stoky „C“ a nově vzniklá stoka „C1“) a zkrácení stoky „A“ v místní
lokalitě Vrchbrána (její ukončení šachtou „Š31“ před Machačovým) včetně vypuštění
tlakového řadu „T1“ od administrativní budovy v areálu plochy drobné výroby a výrobních
služeb. Taktéž došlo k přecenění rozpočtu na CÚ 2019 – ceník ÚRS. Termín dokončení
přepracování byl stanoven na 4. listopad 2019. Bohužel termín dokončení a odevzdání
dodržen nebyl (PD odevzdána dne 14. listopadu 2019), což mělo za následek, že výběrové
řízení by bylo provedeno a ukončeno až po termínu data podání žádosti o dotaci. V tomto
případě by nám nebyly přiděleny body v hodnocení projektu. Toto spolu s faktem, že Povodí
Moravy s. p. náš katastr přeřadilo v hodnocení důležitosti vybudování kanalizace pro snížení
znečistění povrchových vod z 2. skupiny do 3. (nejnižší), kdy projekt při hodnocení dostane
pouze symbolicky jeden bod, by s největší pravděpodobností vedlo k tomu, že by nám
dotace přidělena nebyla. Dále pak se bohužel v PD objevily další nesrovnalosti a chyby,
které by v případě realizace stavby vedly k vícepracím nebo značným komplikacím. Navíc při
přecenění na CÚ 2019 – ceník ÚRS došlo jen k nepatrným úsporám, jelikož rozpočet z
původní částky cca 77,6 mil. „poklesl“ na 74 mil. Z výše uvedených důvodů předkládám
návrh na ukončení spolupráce s dosavadním hlavním projektantem Ing. Rozsívalem a nově
vypracovat část PD, která odstraní chyby v dosavadní PD a jejímž hlavním úkolem bude
levnější varianta projektu kanalizace v naší obci. Lze toho dosáhnout zejména těmito
změnami:
 změna materiálu potrubí u všech stok gravitačních ze sklolaminátu na tvrzené
silnostěnné PVC (úspora cca 2,5 mil. Kč),
 páteřní stoku „A“ dát mimo komunikaci od šachty Š26 (před č. p. 7) do nezpevněných
ploch, zahrad a polí, až po napojení do ČOV,
 taktéž stoky „A4“, „A5“ a „B21“ dát do nezpevněných ploch,
 stoka „A1“ zmenšit hloubku jejího uložení mezi šachtami Š43 až Š41 o cca 1 až 1,5 m,
 nově vyprojektovat stoku „A7“, do které budou napojeny RD č. p. 92, č. p. 41 a č. p.
103,
 zmenšit hloubky uložení stok „B22“ a „B3“,
 snížit počet šachet v přímých úsecích kanalizace,
 zpracovat a podat žádost o územní řízení k realizaci projektu „Terénní úpravy v obci
Rakov“.
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Uložením stok mimo komunikaci do nezpevněných ploch dojde k úspoře při realizaci
zemních prací v průměru o 45 až 50%. Nebude realizována část řezání a následné
zapravení živičného povrchu vozovek. Taktéž realizací projektu „Terénní úpravy v obci
Rakov“ – vytvořením deponie pro uložení přebytečné zeminy v katastru obce bude dosaženo
úspory cca 3 mil. Kč. Výše uvedené změny vycházejí z doporučení, která jsou obsažena v
Technickoekonomické studii z roku 2015.
Vyjádření odboru rozvoje města, oddělení územního plánování MěÚ Hranice ze dne
16. září 2019 nevyžadují nové trasy kanalizace změnu územního plánu.
Byly osloveny 4 projekční firmy, u kterých byl zejména vznesen dotaz na kapacitní a
časové možnosti. Kladně se k výše uvedeným možnostem vyjádřily dvě a to GREEN – PENB
Hranice a Voding Hranice. Částka za vypracování PD bude včetně částky za pře
projektování ČOV zahrnuta do žádosti o dotaci na SFŽP.
PD pro realizaci stavby a výběr zhotovitele stavby termínově do poloviny září 2020. Na
konci září 2020 vyhlášení výběrového řízení, do 5. listopadu ukončení výběrového řízení, v
listopadu podpis Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, listopad nebo prosinec 2020 podání
žádosti o dotaci na SFŽP.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ČÍSLO 1/2020 (dále jen OZV Č. 1/2020), O
STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE
STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE RAKOV:
Taktéž na XI. VZZO byla schválena výše uvedená OZV č. 1/2020. Do této vyhlášky
byla zahrnuta novelizace zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o likvidaci jedlých olejů a tuků
v domácnostech. Po dohodě s vedením Skládky Bystřice pod Hostýnem a vzhledem
k celkovému objemu tohoto odpadu, budou občané odpadní jedlé oleje a tuky shromažďovat
do vhodných obalů (PET lahve, skleněné obaly) ve svých domácnostech. Následně budou
likvidovány při sběru nebezpečného odpadu na určených stanovištích. Obec Rakov pro
občany zajistila 5-litrové PET obaly k uskladnění těchto odpadních jedlých olejů a tuků.
Zájemci o tyto obaly mohou kontaktovat OÚ Rakov, kde jim budou vydány. Dále pak po
dohodě s ředitelem Skládky Bystřice pod Hostýnem budou přesunuty kontejnery na tříděný
odpad (plasty, papír, kovy a sklo) z prostoru mezi úřední deskou a RD č. p. 32 (Kelarovi) na
nové stanoviště na uhelně u Kulturního domu. K přemístění dochází zejména
z bezpečnostních důvodů – stání svozových vozidel při nakládce tříděného odpadu a výjezd
vozidel od RD č. p. 32. Předem děkujeme za pochopení.
V měsíci lednu letošního roku byla jednostranně Obci vypovězena smlouva o umístění
kontejneru na šatstvo. V současné době jednáme s novým poskytovatelem této služby o
umístění kontejneru. Celá záležitost by měla mýt dořešena na počátku měsíce března.
Žádáme občany, aby vyřazené ošacení nedonášeli ke stanovišti bývalého kontejneru. O
dořešení situace s umístěním kontejneru nebo jinou variantou budou občané včas
seznámeni.

MÍSTNÍ POPLATKY:
Od počátku měsíce ledna až do 31. března 2020 je možno uhradit místní poplatky za
stočné, „komunální odpad“ (tzv. popelnice) a místní poplatek ze psů. Výše místních poplatků:
„komunální odpad 400,- Kč/osobu nebo 400,- Kč/nemovitost; stočné: 12,- Kč/m3; místní
poplatek ze psů: 60,- Kč za jednoho psa, 100,- Kč za každého dalšího psa.
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Poplatky je možno uhradit v hotovosti do pokladny Obce v úřední dny pondělí a středa
od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod., nebo je možno požádat o sdělení
výše poplatků, telefonicky nebo e-mailem a uhradit převodem na běžný účet obce, číslo účtu
1880233359/0800; VS: číslo popisné RD/2020.

KULTURNÍ AKCE ÚNOR, BŘEZEN, DUBEN 2020:
22. února 2020 (SDH) – od 9.00 hod. vodění medvěda, sraz masek od 8.30 hod. do 8.55
hod. v Hasičské zbrojnici. Trasa obchůzky od Sehnalíkového č. p. 36, směr horní část Návsi
– Rokytí – Na Doubravce – Benátky – dolní část Návsi – Zábrání – Úlehla.
1. března 2020 (KKŠ) – 15.00 hod., maškarní karneval, sál KD
15. března 2020 (KKŠ) – turnaj stolních her, KD
28. března 2020 (KRPŠ a KKŠ) – malování kraslic a vajíček, příprava Moreny, místo bude
upřesněno
29. března 2020 (KKŠ) – vynášení Moreny, katastr obce
4. dubna 2020 (ČZS) – Ukliďme Rakov a okolí, úklidová akce v rámci celostátní akce
Ukliďme Česko
12. dubna 2020 (ČZS) – pletení tatarů, vestibul KD

POZVÁNÍ NA XII. VZZO RAKOV:
Ve čtvrtek 27. února 2020 se uskuteční XII. Veřejné zasedání zastupitelstva obce
Rakov od 17.30 hod., v zasedací místnosti KD. Na programu bude mimo jiné i návrh
rozpočtu obce pro rok 2020, projednání návrhu investičních i neinvestičních akcí a projektů
na letošní rok, návrh veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací Charitám Hranice a
Valašské Meziříčí a návrh podání žádosti o dotaci z Programu péče o krajinu – liniové a
plošné výsadby stromů a keřů v extravilánu obce. Podrobný program bude uveřejněn na
webových stránkách obce (www.rakov.cz) a na úřední desce OÚ.

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD:
Vojtěch Skácel – starosta obce, mobil: 606 290 092, e-mail: starosta@rakov.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hod. – 12.00 hod.; 13.00 hod. – 17.00 hod.
Zdeňka Mizerová – místostarostka obce, mobil: 724 306 197, e-mail: ou.rakov@volny.cz
Úřední hodiny: pondělí od 15.00 hod. do 18.00 hod.; středa od 15.00 do 17.00 hod.
Marcela Králová – účetní evidence obyvatel, telefon: 581 621 870, e-mail: ou.rakov@volny.cz
Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 hod. – 12.00 hod.; 13.00 hod. – 17.00 hod.
Ing. Pavla Krbálková – manažerka mikroregionu Záhoran, mobil: 774 152 215, e-mail:
pavla.krbalkova@zahoran.cz
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