OBEC RAKOV - ZASTUPITELSTVO OBCE

Zápis z XXX. veřejného zasedání
zastupitelstva obce Rakov konaného dne 29. 11. 2021
Číslo zasedání: XXX/2021
Datum zasedání: 29. 11 2021, 18:00 hod.
Místo zasedání: Rakov 144, 753 54 Soběchleby
Přítomní zastupitelé: 5, Vojtěch Skácel, Zdeňka Mizerová, Ing. Milada Kovaříková, Ing. Svatava
Wagnerová, Zdeněk Růžička, - zastupitelstvo je usnášeníschopné
Ze zasedání se omlouvá: Roman Tureček, Jaroslav Tureček
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Rakov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18 hodin
starostou obce („dále jako „předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
byla na úřední desce Obecního úřadu Rakov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7
dní před konáním zasedáním zastupitelstva obce. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Ověřovatelé zápisu: Zdeňka Mizerová, Ing. Svatava Wagnerová
Zapisovatel zápisu: Bc. Marcela Králová

Program
1. Zahájení, určení zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu, návrh na schválení programu zasedání
2. Kontrola usnesení z předcházejících VZ
3. Vyhodnocení záměru na odprodej stavebních pozemků z vlastnictví obce
4. Návrh podání žádosti o dotaci z PROV MMR 2022
5. Návrh podání žádosti o dotaci z programu MMR - Technická infrastruktura 2022
6. Návrh podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu Olomouckého kraje 2022
6.1. Dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury
obce
6.2. DT č. 2 Podpora zpracování územně plánovací
dokumentace
6.3. DT č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace
7. Dotace na pořízení dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR
2021
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8. Zpráva o průběhu realizace jednotlivých projektů a akcí Obce Rakov v roce 2021
9. Projednání žádosti o finanční dar pro rok 2022 Charita Valašské Meziříčí
10. Návrh na schválení Smlouvy o dílo - Pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost v obci
Rakov
11. Rozpočtové opatření číslo 23/2021
12. Diskuze, informace, různé
13. Závěr
1. Zahájení, určení zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu, návrh na schválení programu
zasedání (Navrhovatel: Zdeňka Mizerová)
Dnešnímu VZ je přítomno 5 zastupitelů z celkového počtu 7, tudíž dnešní VZ je usnášení
schopné. Návrh a změny Usnesení připravuje pan Zdeněk Růžička, sestavením zápisu je pověřena
paní Bc. Marcela Králová, ověřovateli zápisu jsou navrženi paní Zdeňka Mizerová a Ing. Svatava
Wagnerová.

UZ/347/XXX/2021
a) ZO zvolilo ověřovateli zápisu dnešního VZ paní Zdeňku Mizerovou a Ing. Svatavu
Wagnerovou
b) ZO schválilo program dnešního VZ v pozměněném znění
Výsledek hlasování
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ/347/XXX/2021 BYLO SCHVÁLENO
2. Kontrola usnesení z předcházejících VZ (Navrhovatel: Zdeněk Růžička)
viz zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 22. listopadu 2021.
UZ/348/XXX/2021
a) ZO projednalo zprávu o kontrole plnění Usnesení z předcházejících VZ
b) ZO schválilo zprávu o kontrole plnění Usnesení z předcházejících VZ v předneseném
znění
Výsledek hlasování
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ/348/XXX/2021 BYLO SCHVÁLENO
3. Vyhodnocení záměru na odprodej stavebních pozemků z vlastnictví obce (Navrhovatel:
Vojtěch Skácel)
Záměr na prodej čtyř stavebních pozemků Zadní Zábrání, byl zveřejněn na obou úředních deskách
dne 29. října 2021. Do pondělí 8. listopadu 2021 obdrženo šest nabídek. Otevírání obálek s
nabídkami uchazečů započato v 18.10 hod.
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Otevírání a hodnocení nabídek ukončeno dne 8. listopadu 2021 v 18.25 hod. Následně bylo
přistoupeno k vyhodnocení předložených nabídek. Vyhodnocení předložených nabídek: Všech šest
předložených nabídek vyhovělo podmínkám vyhlášeného záměru. Pozemek p. č. 435/2 – ovocný sad,
o výměře 947 m2, k. ú. Rakov u Hranic – jako první byla podána žádost o odkoupení tohoto pozemku
nabídka uchazeče číslo 1. Pozemek p. č. 435/8 – ovocný sad, o výměře 888 m2, k. ú. Rakov u Hranic –
na odkoupení tohoto pozemku nebyla předložena žádná nabídka. Pozemek p. č. 436/2 – orná půda, o
výměře 703 m2, k. ú. Rakov u Hranic – jako první byla podána žádost o odkoupení tohoto pozemku
nabídka uchazeče číslo 2. Pozemek p. č. 436/3 – orná půda, o výměře 703 m2, k. ú. Rakov u Hranic –
jako první byla podána žádost o odkoupení tohoto pozemku nabídka uchazeče číslo 3. Všem
uchazečům bude zasláno vyrozumění o vypořádání jejich nabídky. Uchazeči číslo 1 až 3 budou
písemně vyzváni k podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Nový záměr na odprodej posledního
stavebního pozemku bude vyhlášen ve 48. týdnu tohoto roku. Vyhlášený záměr na odprodej
stavebního pozemku bude mít stejné podmínky jako záměr ze dne 29. října 2021.
UZ/349/XXX/2021
a) ZO vyhodnotilo záměr na odprodej stavebních pozemků z majetku obce
b) ZO rozhodlo, že nejvýhodnější nabídky na odprodej stavebních pozemků p. č. 435/2; p.
č. 436/2 a p. č. 436/3, k. ú. Rakov u Hranic z majetku obce podali uchazeči číslo 1, 2, a 3
Výsledek hlasování
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ/349/XXX/2021 BYLO SCHVÁLENO
4. Návrh podání žádosti o dotaci z PROV MMR 2022 (Navrhovatel: Vojtěch Skácel)
Havarijní oprava místní komunikace C2 mezi km 1.3 - 1.4, místní lokalita Pod Raňůvkou. V úseku cca
55 m došlo k propadu tělesa komunikace v celé konstrukční vrstvě. Propad způsobilo pravděpodobně
podmočení nebo havárie melioračních svodnic. V uvedeném úseku bude celá stávající konstrukční
vrstva vozovky odstraněna, dojde k vyrovnání a zpevnění podloží a bude vybudována nová konstrukční
vrstva vozovky a její napojení na původní výšku místní komunikace.
DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
Budou podporovány akce zaměřené na obnovu místních komunikací a jejich součástí dle zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:
a) všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací
zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
b) místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
c) dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
- obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody (jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění
povrchových vod z této komunikace),
- obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních,
obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.
Oprávněný žadatel o dotaci je obec do 3 000 obyvatel, včetně (k datu 1. 1. roku vyhlášení výzvy).
Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický
rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace
akce.
Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 10 mil. Kč.
Přípustné změny povrchů
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Příjem žádostí do 17. XII. 2021 do 12.00 hod.
Předpokládaná výše celkových nákladů 1,9 mil. Kč.
Jelikož se jedná o havarijní opravu, doporučuji ZO schválit podání žádosti.
UZ/350/XXX/2021
a) ZO projednalo návrh podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova MMR 2022 k realizaci projektu „Havarijní oprava části místní komunikace C2
na p. č. 1140, k. ú. Rakov u Hranic“
b) ZO schválilo podání žádosti o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
MMR 2022, dotační titul 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací k realizaci
projektu „Havarijní oprava části místní komunikace C2 na p. č. 1140, k. ú. Rakov u
Hranic“
c) ZO pověřuje starostu obce podáním výše uvedené žádosti
Výsledek hlasování
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ/350/XXX/2021 BYLO SCHVÁLENO
5. Návrh podání žádosti o dotaci z programu MMR - Technická infrastruktura 2022
(Navrhovatel: Vojtěch Skácel)
Předmětem žádosti o dotaci je vybudování inženýrských sítí ke 4 stavebním pozemkům v místní
lokalitě Zadní Zábrání. Dotaci lze využít na vybudování vodovodu, kanalizace (splaškové),
komunikace. V našem případě by se jednalo o vybudování vodovodu a částečně kanalizace (hlavní
stoka). Max. dotace ve výši 150.000,- Kč na jedno stavební místo (v našem případě max. 600.000,Kč). Celková délka nově budovaného vodovodu 68 m; celková délka splaškové kanalizace 70 m.
Náklady na vybudování inženýrských sítí 1,75 mil Kč. K dofinancování budou využity prostředky
získané prodejem pozemků (1,134.350,- Kč). Žádosti se podávají do 7. ledna 2022 do 12.00 hod.
elektronicky přes datové schránky.
UZ/351/XXX/2021
a) ZO projednalo návrh podání žádosti o dotaci z programu MMR –
Technická infrastruktura 2022 k realizaci projektu „Infrastruktura Zadní
Zábrání II“
b) ZO schválilo podání žádosti o dotaci z programu MMR – Technická
infrastruktura 2022 k realizaci projektu „Infrastruktura Zadní Zábrání II“
c) ZO pověřuje starostu obce podáním výše uvedené žádosti
Výsledek hlasování
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ/351/XXX/2021 BYLO SCHVÁLENO
6. Návrh podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu Olomouckého kraje 2022
(Navrhovatel: Vojtěch Skácel)
6.1. Dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Program obnovy venkova Olomouckého kraje pro rok 2022 DT č. 1 - Podpora budování a obnovy
infrastruktury obce - realizace investičních a neinvestičních akcí obcí do 1 500 obyvatel v územním
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obvodu Olomouckého kraje.
Podporované aktivity: a) výstavba, rekonstrukce, oprava místních komunikací, chodníků a součástí
místních komunikací (mosty, lávky apod.),
b) výstavba, rekonstrukce, oprava staveb ve vlastnictví obce,
c) výstavba, rekonstrukce, oprava veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu,
d) příprava a realizace protipovodňových opatření (hráze, zatravnění, meze, úpravy na kanalizaci
apod.),
e) komplexní úprava veřejného prostranství obce, vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně – náves,
liniová zeleň, hřbitovy apod.,
f) kombinace výše uvedených podporovaných aktivit řadících se do dotačního titulu 02_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.
Taktéž možnost dofinancování úspěšných žadatelů v dotačních titulech MMR - POaRV 2022.
Minimální žádost o dotaci 50.000,- Kč, maximální 500.000,- Kč, procentuální výše dotace 40%,
spoluúčast žadatele 60%. Předpoklad vyhlášení prosinec 2021, příjem do začátku února 2022.
Návrh akcí, ze které můžeme vybrat k podání žádosti:
a) Výstavba veřejného osvětlení v rámci projektu Infrastruktura Zadní Zábrání II (celkové náklady
351.400,- Kč; 140.560,-/210.840,- Kč)
b) Rekonstrukce sociálního zařízení v KD (404.820,- Kč; 161.928,- Kč/242.892,- Kč)
c) Oprava zpevněných ploch u KD Rakov (380.730,- Kč; 152.292,- Kč/228.438,- Kč)
d) Dofinancování projektu Havarijní oprava části místní komunikace C2 (1,900.000,- Kč, možnost z
DT "A" MMR 1,520.000,- Kč, dofinancování do výše 85% - 95.000,- Kč, celkem MMR+POV OK 2022
1,615.000,- Kč)
Komentář
Starosta obce dal prostor zastupitelům, aby se vyjádřili k předloženému návrhu akcí, ze kterých je
možné vybrat k podání žádosti o dotaci.
Starosta obce byl pro variantu a) Výstavba veřejného osvětlení v rámci projektu Infrastruktura Zadní
Zabrání II.
Ing. Kovaříková, Z. Mizerová, Z. Růžička, Ing. Wagnerová byli pro variantu b) Rekonstrukce
sociálního zařízení v KD
6.2. DT č. 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace
Podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí do 2 000 obyvatel v územním obvodu
Olomouckého kraje, která bude v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích vyhlášek,
aktuální metodikou pro digitální zpracování územních plánů v MINIS a metodickým doporučením
Olomouckého kraje pro zavedení MINIS, případně aktuálním metodickým pokynem vydaným
Ministerstvem pro místní rozvoj s názvem Standard vybraných částí územního plánu:
a) zpracování územního plánu,
b) zpracování návrhu a úprav návrhů (jednotlivé etapy) územního plánu podle stavebního zákona
včetně odůvodnění a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, včetně vyhodnocení vlivů na
životní prostředí (pokud se zpracovává),
c) zpracování změny územního plánu (i zkráceným postupem) jen pokud byla vyvolána objektivními
změnami v území, včetně vyhotovení úplného znění,
d) pořízení úplného znění po změnách územního plánu,
e) zpracování regulačního plánu obce
Minimální výše dotace na jednu akci činí 40 000 Kč. Maximální výše dotace na jednu akci činí
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200 000 Kč.
Procentuální výše dotace 40%, spoluúčast žadatele 60%. Předpoklad vyhlášení prosinec 2021, příjem
do začátku února 2022.
Komentář
Starosta obce dal prostor zastupitelům, aby se vyjádřili k předloženému návrhu akcí, ze kterých je
možné vybrat k podání žádosti o dotaci.
Navržená varianta d) pořízení úplného znění po změnách územního plánu byla odsouhlasena
6.3. DT č. 3 Podpora přípravy projektové dokumentace (Navrhovatel: Vojtěch Skácel)
Podpora vypracování projektové dokumentace obcí do 500 obyvatel v územním obvodu
Olomouckého
kraje. Vypracování projektové dokumentace, včetně samostatných studií, nezbytné pro realizaci
plánovaného záměru obce, který je v souladu s pravidly pro podávání žádostí o poskytování dotací v
rámci krajských, národních a evropských programů. Obec může financovat realizaci plánovaného
záměru na základě vypracované projektové dokumentace také výhradně z vlastních zdrojů.
Návrh dvou PD k podání žádosti:
a) PD Víceúčelové hřiště Rakov (383.400,- Kč/153.360,- Kč/230.040,- Kč)
b) PD místní komunikace Rakov - oprava komunikace Rokytí a výstavba komunikace Zábrání
(396.000,- Kč/158.400,- Kč/237.600,- Kč)
Minimální výše dotace na jednu akci činí 50 000 Kč, maximální výše dotace na jednu akci činí
300.000 Kč.
Procentuální výše dotace 40%, spoluúčast žadatele 60%. Předpoklad vyhlášení prosinec 2021, příjem
do začátku února 2022.
Komentář
Starosta obce dal prostor zastupitelům, aby se vyjádřili k předloženému návrhu akcí, ze kterých je
možné vybrat k podání žádosti o dotaci.
Ing. Kovaříková, Z. Mizerová, Ing. Wagnerová byly pro variantu a) PD Víceúčelové hřiště Rakov
UZ/352/XXX/2021
a) ZO projednalo návrh podání žádosti do dotačních titulů Olomouckého kraje pro
rok 2022
b) ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova OK 2021,
DT č. 1 – podpora budování a obnovy infrastruktury obce
c) ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova OK 2021,
DT č. 2 – podpora zpracování územně plánovací
dokumentace
d) ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova OK 2021,
DT č. 3 – podpora přípravy projektové dokumentace
e) ZO schválilo, že v případě přidělení výše uvedených dotací z dotačních titulů
Olomouckého kraje uvolní ze svého rozpočtu finanční částky odpovídající
finančním podílům obce k přiděleným dotacím
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Výsledek hlasování
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ/352/XXX/2021 BYLO SCHVÁLENO
7. Dotace na pořízení dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací
MV ČR 2021 (Navrhovatel: Vojtěch Skácel)
Obec Rakov bude příjemcem dotace na nákup nového dopravního vozidla JSDH v roce 2022. Dotace
z programu MV ČR ve výši 420.000,- Kč. Olomoucký kraj pravidelně vyhlašuje dotační titul na
pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí
Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2021 je podpora obcí Olomouckého kraje při pořízení nových
cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí a to za podmínky
současného čerpání investiční dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství hasičského
záchranného sboru České republiky.
Minimální výše dotace na jednu žádost činí 60.000,- Kč, maximální výše dotace na jednu žádost na
dopravní automobil činí 100.000,- Kč.
V letošním roce bylo celkem 7 úspěšných žadatelů o dotaci z MV GŘ HZS ČR z Olomouckého kraje.
Všichni žádali na dopravní automobil. Obvykle pokud nebyl mezi úspěšnými žadateli sbor, který
dostal podporu na nákup CAS, byla přidělena dotace v max. výši.
UZ/353/XXX/2021
a) ZO projednalo návrh podání žádosti o dotaci do dotačního titulu na pořízení
cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí
Olomouckého kraje
b) ZO schválilo podání žádosti o dotaci dotačního titulu na pořízení cisternových
automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje
c) ZO schválilo, že v případě přidělení výše uvedené dotace z dotačních titulu na pořízení
cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí
Olomouckého kraje uvolní ze svého rozpočtu finanční částky odpovídající finančním
podílům obce k přiděleným dotacím
Výsledek hlasování
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ/353/XXX/2021 BYLO SCHVÁLENO
8. Zpráva o průběhu realizace jednotlivých projektů a akcí Obce Rakov v roce 2021
(Navrhovatel: Vojtěch Skácel)
Oprava vnitřních prostor KD: sál – podlaha proveden první nátěr po broušení tento týden finální
nátěr, všechny elektrorozvody dokončeny, osazen nový rozvaděč v kuchyňce, dodávka a montáž
svítidel v první polovině prosince, povrchová úprava stěn dokončena včetně malby, dokončena
výměna topných těles, montáž držáků ozvučení. Vestibul + WC – elektrorozvody dokončeny včetně
osazení nového rozvaděče, povrchová úprava zdí realizovány štukové omítky, na WC dokončena
příprava pro osazení nových ventilátorů. Zasedací místnost + chodby před sálem a OÚ,
elektrorozvody dokončeny, povrchová úprava zdí provedeny štukové omítky, sklad KKŠ a
administrativní archív – provedeny elektrorozvody, v archívu osazení nového rozvaděče. Ode
dnešního dne zahájeno stěhování místností OÚ do zasedací místnosti. Administrace – právní ak7
vydání Rozhodnutí o přidělení dotace z MMR vydáno dne 3. XI. 2021, následně hned 5. XI. 2021
podána žádost o proplacení 1. části platby dotace, dne 16. XI. 2021 vydán 1. pokyn k platbě, peníze
1. platby připsány v pátek 26. XI. 2021 (1,520.992,69,- Kč). V pondělí 29. XI. 2021 příprava a
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odeslání žádosti o proplacení č. 2.
Obec Rakov – splašková kanalizace: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení vydáno vyvěšeno,
nyní čekáme a několikrát bylo urgováno na vodoprávním úřadě MěÚ Hranice již vydání Rozhodnutí o
povolení výstavby vodního díla, přislíbeno na 48. týden 2021. Projektanti finalizují celkový rozpočet
projektu a ve spolupráci s GHC Regio je vypracováván Ekonomický – environmentální posudek
projektu dle metodiky stanovené SFŽP. Mělo by být hotovo tento týden. Dne 22. XI. 2021 jsme
obdrželi Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání Rozhodnutí o prodloužení povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, které je taktéž nezbytně nutné pro podání žádosti o
dotaci na splaškovou kanalizaci. Minulý týden v pondělí 22. XI. 2021 vyhlášeno 1. kolo výběrového
řízení, v němž budou hodnoceny kvalifikační předpoklady a referenční kritéria přihlášených
uchazečů s tím, že do druhého kola budou vybráni tři uchazeči, kteří následně ve 2. kole budou
podávat finanční nabídky na realizaci projektu. 1. kolo bude otevřeno do 3. prosince 2021. Dotační
titul 1.1 – Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z
komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod, by měl být
otevřen pravděpodobně 4. ledna 2022 do 15. února 2022.
Výsadba biokoridoru BK 9,29/39 – „Pádlo“: oplocenky vystavěny, veškeré stromy a keře
vysázeny, před zhoršením počasí 80% stromů liniové výsadby ovinuto rákosem, vysoké stromy (nad
120 cm) zajištěny trojnožkou, solitéry mimo oplocenku taktéž zajištěny trojnožkou a obaleny
ochranným pletivem. Probíhala instalace kůlů a úvazků v liniové výsadbě stromů a za mulčování
stromů i keřů. Administrace: z důvodu snížení finanční částky na realizaci (3,055.583,- Kč) díky
„výběrovému řízení“ došlo i ke snížení částky na „Projektovou přípravu a dozor“ (9% z částky na
realizaci) z původních 424.369,- Kč na 275.002,- Kč současných. Z tohoto důvodu bude uhrazena
pouze část nákladů na projektovou dokumentaci a částka na manažerské řízení byla snížena
z 82.000,- Kč na 5.000,- Kč. Manažerské řízení, sběr veškeré dokumentace a její vložení do systému
ISKP 14+, podávání žádostí o změnu, zprávy o realizaci, žádosti o platbu, atd., průběžné zprávy o
realizaci a závěrečnou zprávu o realizaci, komunikaci s pověřenou pracovnicí SFŽP a další úkony
budeme společně provádět s manažerkou mikroregionu Pavlou Krbálkovou. Nyní vkládáme do výše
uvedeného systému veškerou dokumentaci a podklady pro vydání právního aktu – rozhodnutí o
přidělení finančních prostředků k realizaci projektu.
Plošná výsadba IP 22 a části BK 9,29/39:
výsadba realizována, kontrola ze strany AOPK provedena a převzata s jednou výhradou (znovu
provést vysetí lučního travního porostu do 30. dubna 2022), faktura ze strany obce proplacena, nyní
čekáme na proplacení dotace z AOPK.
Pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost v obci Rakov: výroba a dodávka nábytku do
KD a HZ. Nábytek do KD vyroben, nyní uskladněn u dodavatelské firmy, skříně do HZ vyrobeny a již
proběhla montáž v HZ. Faktura za výrobu a uskladnění nábytku
ze strany obce proplacena. Administrace: v pátek 26. XI. 2021 ze strany vyhlašovatele dotace (MAS
Hranicko z. s.) dořešen problém 6. výzvy s řídícím orgánem poskytovatele dotace SZIF při kontrole
formálních náležitostí schválených příjemců dotací. Nyní v měsíci prosinci bude vydán souhlas SZIF
s příjmem dokumentace a podkladů pro vydávání právních aktů jednotlivým úspěšným žadatelům 6.
výzvy.
Dotace „Program podpory kultury v Olomouckém kraji v roce 2021“ – Oslavy 650 let obce
(10.000,- Kč): provedeno Závěrečné vyhodnocení akce a jeho zaslání na Olomoucký kraj, doposud
bez připomínek. Celkové přímé náklady 100.004,- Kč, příjem prodej 30.660,- Kč, dotace 10.000,- Kč,
dary 15.000,- Kč, z rozpočtu obce 44.344,- Kč.
Dotace na vybavení JSDH (5.000,- Kč): nákup 4 párů zásahových rukavic a 2 ks reflexní vesta.
Celkové náklady 11.940,- Kč, dotace 5.000,- Kč, z rozpočtu obce 6.940,- Kč. Provedeno Závěrečné
vyhodnocení akce a jeho zaslání na Olomoucký kraj, doposud bez připomínek.
8

OBEC RAKOV - ZASTUPITELSTVO OBCE

UZ/354/XXX/2021
a) ZO projednalo zprávu o průběhu realizace jednotlivých projektů a akcí Obce Rakov v
roce 2021
b) ZO bere na vědomí zprávu o průběhu realizace jednotlivých projektů a akcí Obce Rakov
v roce 2021
Výsledek hlasování
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ/354/XXX/2021 BYLO SCHVÁLENO
9. Projednání žádosti o finanční dar pro rok 2022 Charita Valašské Meziříčí (Navrhovatel:
Vojtěch Skácel)
viz znění žádosti. Návrh na dar ve výši 5.000,- Kč, stejná částka jako v letošním roce.
UZ/355/XXX/2021
a) ZO projednalo žádost Charity Valašské Meziříčí o finanční dar na provozní výdaje v roce
2022 a návrh znění Darovací smlouvy
b) ZO schválilo poskytnutí finančního daru Charitě Valašské Meziříčí na provozní výdaje v
roce 2022 ve výši 5.000,- Kč
c) ZO rozhodlo o uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Rakov a Charitou Valašské
Meziříčí, finanční dar na provozní výdaje v roce 2022
d) ZO pověřuje starostu obce podpisem výše uvedené Darovací smlouvy
Výsledek hlasování
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ/355/XXX/2021 BYLO SCHVÁLENO
10. Návrh na schválení Smlouvy o dílo - Pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
v obci Rakov (Navrhovatel: Vojtěch Skácel)
Dne 14. 7. 2021 vyhlášeno poptávkové řízení na dodávku a montáž 6 ks skříní do HZ. Byly osloveny
tři okolní firmy a to konkrétně Truhlářství Miroslav Toláš Milenov, Kadlec - Sedie s. r. o. Bystřice pod
Hostýnem a Miroslav Rolinc dřevovýroba. Jediným kritériem byla nejnižší nabídnutá cena. Tato byla
nabídnuta fy Miroslav Toláš ve výši 42.808,- Kč bez DPH. Dále pak je předložen návrh Smlouvy o dílo
s fy Miroslav Toláš na výše uvedenou cenu, délka záruční doby 24 měsíců. Dodání skříní do 15.
prosince 2021. Předpokládané celkové náklady na dodávku nábytku (KD+HZ) 504.248,- Kč. Dotace z
PRV-MAS, fiche č. 20, ve výši 384.000,- Kč, spoluúčast obce 120.248,- Kč.
UZ/356/XXX/2021
a) ZO projednalo návrh Smlouvy o dílo dodávka a montáž nábytku do Hasičské zbrojnice
b) ZO rozhodlo o uzavření Smlouvy o dílo dodávka a montáž nábytku do Hasičské
zbrojnice, finanční plnění 42.808,- Kč bez DPH, mezi obcí Rakov a fy Miroslav Toláš,
Milenov
c) ZO pověřuje starostu obce podpisem výše uvedené Smlouvy o dílo dodávka a montáž
nábytku do Hasičské zbrojnice, s fy Miroslav Toláš, Milenov
Výsledek hlasování
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PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ/356/XXX/2021 BYLO SCHVÁLENO
11. Rozpočtové opatření číslo 23/2021 (Navrhovatel: Vojtěch Skácel)
Projednání rozpočtového opatření č. 23/2021.
UZ/357/XXX/2021
a) ZO projednalo rozpočtové opatření č. 23/2021
b) ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 23/2021
USNESENÍ/357/XXX/2021 BYLO SCHVÁLENO
Výsledek hlasování
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0
USNESENÍ/357/XXX/2021 BYLO SCHVÁLENO
12. Diskuze, informace, různé
13. Závěr

Jméno a příjmení,

Funkce

Datum

Vojtěch Skácel

starosta

8. prosince 2021

Zdeňka Mizerová

ověřovatelka

Ing. Svatava Wagnerová

ověřovatelka
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