INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO Ú ŘADU RAKOV
ZE DNE 15. února 2021

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce, starosty obce a Obecního úřadu
za rok 2020

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 tří částí:
a) mimořádná opatření v jarních měsících,
b) Obecní úřad, přenesená působnost státní správy včetně výkonu funkce
veřejného opatrovníka osobě omezené svéprávností,
c) samostatná působnost, zastupitelstvo obce a další výkonné orgány.
a) Jaro 2020
Loňský rok 2020 byl z hlediska činnosti jak zastupitelstva obce, tak i Obecního
úřadu zcela specifickým a neobvyklým, a to z důvodu koronavirové pandemie, která trvala
téměř celý rok. O tom jak tato skutečnost ovlivnila život celé naší společnosti, všech
našich spoluobčanů obce, ekonomickou situaci atd., bylo podle mého názoru napsáno a
řečeno dosti. Ale přesto si dovolím na úvod zařadit krátkou zprávu o opatřeních a
událostech zejména v jarních měsících loňského roku v naší obci tak, jak se postupně
odvíjely. Vyhlášení nouzového stavu dne 13. 3. 2020 doprovázela řada mimořádných
opatření, která mimo jiné nařizovala, že od 19. 3. 2020 nemohou občané vycházet mimo
domov bez zakrytých dýchacích cest rouškou, šátkem nebo šálou. Bohužel připravenost
na toto opatření ze strany vlády ČR byla téměř nulová, v celé republice byl nedostatek
ochranných pomůcek pro kohokoliv. Vzhledem k nastalé situaci se zastupitelstvo obce
rozhodlo ve dnech 17. a 18. března oslovit spoluobčanky s prosbou o zajištění výroby
roušek zejména pro seniory naší obce. Postupně se do této velmi prospěšné činnosti
zapojilo deset nejen místních švadlenek. Následně na další výzvu o poskytnutí materiálu
k výrobě ochranných prostředků dýchacích cest reagovalo několik spoluobčanek a
spoluobčanů, kteří poskytli látky, nitě a další potřebný materiál k jejich výrobě. Nejen
výrobou, ale i dalšími jednáními o nákupu hotových roušek byl zajištěn jejich dostatečný
počet a díky společnému úsilí jsme tedy mohli již 19. března provést roznos roušek
občanům nad 60 let. Další, již plošné roznosy byly realizovány ve dnech 25. března a 7.
dubna. V sobotu 28. března se uskutečnil první roznos tekuté desinfekce rukou v
rozprašovačích a v pátek 3. dubna pak roznos a rozvoz dezinfekce v 0,5 l lahvích.
Vzájemnou spoluprací se nám podařilo zajistit ochranné pomůcky a desinfekci v takovém
množství, které umožnilo zajistit alespoň základní ochranu občanů obce před pandemií.
Poděkování patří všem našim občanům, kteří dodržovali a dodržují nařízení a omezení ke
zmírnění důsledků pandemie. Naše poděkování za ochotu a obětavost míří také ke
švadlenkám – Ludmile Pechové, Michaele Turečkové, Magdě Horáčkové, Jaroslavě
Jakšíkové, Žanetě Jakšíkové, Evě Chrastinové, Šárce Novosadové, Lence Kelarové, Janě
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Petrášové, Vlastě Křížové a Aleně Skácelové ml., k dárcům materiálu k šití ochranných
roušek - Haně Juráňové, Libuši Skácelové, manželům Štukovským, Zdeňce Vozákové a
Ludmile Černé a taktéž i dobrovolníkům pomáhajícím při nákupu ochranných roušek a
desinfekce - Nadi Petříkové, Ing. Marii Malé a manažerce mikroregionu Záhoran Ing.
Pavle Krbálkové.
b) Přenesená působnost
Samozřejmě rovněž činnost a provoz Obecního úřadu byly v roce 2020 ovlivněny
aktuální situací týkající se nouzového stavu a mimořádných opatření, což se týkalo
zejména omezení úředních i provozních hodin Obecního úřadu. I přes ztížené podmínky
byla zajišťována běžná agenda – 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.
Stejně tak jako v letech předcházejících byl podstatnou částí výkonu přenesené
působnosti státní správy výkon funkce veřejného opatrovníka (dle ustanovení § 149b,
odst. (3), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění), na základě usnesení
Okresního soudu Přerov (dále jen OkS) ze dne 26. října 2017, v souladu s ustanovením §
471, odst. (3), zákona č. 89/2012Sb. Občanský zákoník, v platném znění, Listinou o
jmenování opatrovníka ze dne 14. března 2018. V roce 2020 obnášela funkce opatrovníka
zejména řešení exekucí ve spolupráci s advokátkou zastupující obec. Bylo dořešeno 6
exekučních případů z roku 2019, kdy ve všech případech došlo k navrácení zabavených
finančních prostředků. Dále pak během uplynulého roku bylo vyřešeno dalších 7
exekučních případů, opět s navrácením zabavených peněz, v jednom případě se bohužel
finanční prostředky již nepodařilo zachránit a další 2 exekuční případy jsou v řešení na
počátku letošního roku. Na podzim loňského roku došlo k odblokování běžného účtu
opatrovanky. Následně bylo možno začít hradit z běžného účtu její základní potřeby
(potraviny, čisticí prostředky, drogerie atd.)
Do rozpočtu Obce byla ze státního rozpočtu poukázána částka ve výši 29.000,- Kč
za kalendářní rok na výkon funkce veřejného opatrovníka. Výše nákladů za rok 2020 byla
poněkud nižší (o 5.000,- Kč) oproti roku 2019, a to celkem 33.000,- Kč.
c) Samostatná působnost
Stejně jako v roce 2019 byla nejdůležitějším projektem naší Obce příprava a
následná realizace projektu Obec Rakov – splašková kanalizace. K tomuto projektu bude
podána samostatná zpráva za rok 2020.
Realizované projekty a akce v roce 2020 v naší vesnici:
 Akce „Bezdrátový rozhlas obec Rakov“ - na základě vypracované technické
dokumentace z listopadu roku 2019 byla uvedená akce realizována v měsících červen
až srpen, s datem předání dokončené montáže 20. srpna 2020, první část odzkoušení
probíhala od září do listopadu. V rámci této první části byla přemístěna jedna dvojice
reproduktorů (tzv. hnízdo) v místní lokalitě Rokytí a upraven směr dalšího hnízda na
Návsi. Druhá část odzkoušení a doladění hlasitosti hudby i mluveného slova proběhne
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v jarních měsících letošního roku. Celkové náklady akce byly 385.050,- Kč včetně
DPH, akce byla podpořena dotací z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
2020 ve výši 192.525,- Kč, spoluúčast obce byla ve výši 192.525,- Kč. Délka záruční
doby je 36 měsíců.
Poprvé jsme využili možnosti dotační podpory na provozní výdaje prodejny
Smíšeného zboží v naší obci. Tuto možnost nám nabídl dotační titul „Podpora malých
prodejen“ z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2020. Na základě žádosti
jsme obdrželi dotaci ve výši 35.000,- Kč, podíl obce ve stejné výši 35.000,- Kč.
Vyúčtování a závěrečné vyhodnocení akce proběhne v lednu 2021.
I v loňském roce pokračoval projekt „Realizace společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy“, kdy byla provedena akce Výsadba interakčních prvků IP8 podél
polní komunikace v místní lokalitě „Za travnatou cestou„. Bylo vysázeno celkem 56 ks
ovocných stromů (třešeň, slivoň a višeň) a do jedné oplocenky 28 ks okrasných keřů
(růže šípková a ptačí zob). Druhou akcí byla plošná výsadba krajinné zeleně na
pozemku p. č. 979 v místní lokalitě Pod Raňůvkou, (2. část I. etapy realizace biocentra
BC1/BK10,BK11). Zde bylo vysazeno do oplocenky 94 ks stromů krajinné zeleně
(javor babyka, javor klen, habr, lípa dub zimní) a 320 ks keřů (krušina olšová, řešetlák
počistivý, trnka obecná, zimolez pýřitý, růže šípková, svída krvavá, líska obecná, hloh
obecný, ptačí zob). Vysázení bylo zahájeno v měsíci září a ukončeno v polovině října.
Dne 27. října proběhla kontrola 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 výsadby 234.605,- 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. Dotace byla proplacena v prosinci 2020.
Další výsadbou realizovanou v loňském roce byla akce „Výsadba zeleně v obci
Rakov“. Ve dvou lokalitách bylo do rodné rakovské hroudy vloženo celkem 27 ks
stromů. Na zahradě za budovou bývalé školy č. p. 28 bylo vysázeno celkem 18 ks
ovocných stromků (jabloň, višeň, švestka, renklóda, hrušeň, jeřáb ptačí), v areálu
výletiště pak dalších 9 ks stromů (lípa srdčitá, javor klen, habr obecný a hrušeň
Calleryova). Výsadba byla provedena v měsíci listopadu. Akce je podpořena dotací ze
Státního fondu životního prostředí program „Výsadba stromy“. Celkové náklady
139.362,- Kč, dotace 130.000,- Kč, spoluúčast obce 9.362,- Kč. V měsíci únor
letošního roku proběhne závěrečné vyúčtování dotace.
Taktéž jsme v loňském roce opětovně uspěli s žádostí 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 (pořízení vánočních vloček,
umístěny na veřejném osvětlení). Příspěvek byl bez spoluúčasti obce.
V podzimních měsících jsme získali tři dotace v rámci programu Podpora kulturních
aktivit v Olomouckém kraji v roce 2020 z rozpočtu Olomouckého kraje. Z dotačního
titulu Program na podporu pořízení drobného majetku v oblasti kultury v Olomouckém
kraji v roce 2020 byl pořízen dataprojektor a promítací plátno. Nákup v hodnotě
36.300,- Kč, dotace 35.000,- Kč, podíl obce 1.300,- Kč. Z Programu na podporu
investičních projektů v oblasti kultury v Olomouckém kraji v roce 2020 jsme pořídili
ozvučovací techniku s příslušenstvím, která bude využita v prostorách Kulturního
domu. Pořízení techniky v hodnotě 60.500,- Kč, dotace 42.000,- Kč, spoluúčast obce
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18.500,- Kč. Obdrželi jsme i dotaci na podporu konání kulturních akcí. Konkrétně se
mělo jednat o dotaci na kulturní akci „Podzimní slavnosti konané v obci Rakov“ (oslavy
102. výročí vzniku republiky a Adventní výstava). Bohužel z důvodu nouzového stavu
se ani jedna z plánovaných kulturních akcí nemohla uskutečnit, takže přidělená dotace
10.000,- Kč byla vrácena poskytovateli, Olomouckému kraji.
 V loňském roce jsme taktéž využili možnosti poskytnutí dotace na vznik jednoho
pracovního místa. Smlouva byla uzavřena na dobu od 1. června 2020 do 30. listopadu
2020. Dotace ve výši 90.000,- Kč na platy a odvody, spoluúčast obce celkem 33.798,Kč.
 V podzimních měsících se uskutečnily volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje a
do Senátu Parlamentu ČR, na jejichž zajištění jsme obdrželi dotaci ve výši 47.000,Kč. Dotace vyčerpána v plné výši.
 Celková výše dotací v loňském roce 826.130,- Kč z toho proplacených a vyúčtovaných
696.130,- Kč.
 V loňském roce byly podány taktéž dvě žádosti o dotaci, kdy realizace projektů bude
probíhat v roce letošním. V prvním případě se jednalo o žádost na Státní fond
životního prostředí, Operační program životní prostředí, opatření: „Posílení přirozené
funkce krajiny“. Jedná se o realizaci projektu v rámci Společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy, biokoridor BK 9/29,39, výsadba „Krajinného prvku Pádlo“
v místních lokalitách Lišky a V kroužku (pozemky p. č. 738; p. č. 751; p. č. 759 a p. č.
787). Jedná se o výsadbu alejových a ovocných stromů (javor babyka, jilm habrolistý,
topol černý, třešeň ptačí, ořešák královský) i stromů krajinné zeleně (dub zimní, javor
klen, lípa velkolistá, habr obecný, topol osika). Dále pak vypracování PD k realizaci
výsadby, dozorová činnost při výsadbě, podání žádosti o dotaci atd. Kumulativní
rozpočet na všechny výše uvedené činnosti 5.143.098,- Kč. Dotace ve výši
5.140.098,- Kč. Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele výsadby, realizace
proběhne v měsících březen – květen včetně následné tříleté zajišťovací péče.
 Druhá získaná dotace je taktéž z programu Státního fondu životního prostředí, jedná
se o společný mikroregionální projekt, kdy bude zakoupeno nádobí, tvrzené plastové
nápojové kelímky a myčka na nádobí (bude sloužit jako vybavení areálu výletiště).
Dále pak budou pořízeny kompostéry pro potřeby obce i spoluobčanů a drtič větví do
průměru 110 mm. Nádobí - celkové náklady na pořízení 160.500,- Kč, dotace 85%,
tedy 136.425,- Kč, vlastní zdroje obce 24.075,- Kč. Kompostéry a drtič větví - celkové
náklady 356.950,- Kč, z toho dotace 85%, tedy 303.407,50 Kč, vlastní zdroje:
53.542,50 Kč. Oba uvedené projekty budou realizovány v letošním roce.
Níže jsou uvedeny 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, celkově vynaložené prostředky 54.748,- Kč
 místní komunikace – proběhla údržba a úprava místních komunikací v katastru
obce. Provedené práce: odstranění travního porostu z krajnic a znovuobnovení
příkop podél komunikací na Hadovci a Pod Raňůvkou, oprava a úprava povrchu a
vyhloubení příkopu komunikace na pozemku p. č. 1154 místní lokalita Rokytí (podél
č. p. 109) celkové náklady 81.348,- Kč.
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 kanalizace – přepracování PD pro změnu vodoprávního (stavebního) povolení,
umístění téměř celé páteřní stoky „A“, části stok „B1“, „B3“ „B21“, „C“, „C1“ mimo
krajské a místní komunikace do tzv. zelených pásů, změna typu ČOV, změna
hloubky podélného uložení kanalizačního potrubí, celkové náklady 545.934,- Kč.
 stávající jednotná kanalizace – oprava kanalizační stoky od č. p. 39, místní lokalita
Zadní Zábrání, stoka v poloviční délce byla neprůchozí, prorostena kořeny dřevin;
vyčistění otevřené stoky pod č. p. 95, 42 a pod výletištěm, celkové náklady 83.867,Kč.
 krajinná zeleň – oprava oplocenky, vyžínání, do vysázení stromů, výsadby v místní
lokalitě „Vodárna“ (33.217,- Kč), náhradní výsadba za poškozené stromy (pokus o
krádež) včetně nového zajištění kůly a úvazky v liniové výsadbě Hadovec (3.433,Kč), do vysázení chybějících stromů v liniové výsadbě na pozemku p. č. 1034 za
místní lokalitou „Rokytí“ (7.642,- Kč) celkové náklady na všechny tři akce 44.292,Kč.
 Infrastruktura Zadní Zábrání II – vypracování projektové dokumentace pro
inženýrské sítě, stavební pozemky Zadní Zábrání, PD pro územní rozhodnutí
(prodloužení vodovodu, vybudování veřejného osvětlení, splaškové a dešťové
kanalizace, místní komunikace, terénní úpravy a výsadba krajinné zeleně. Územní
rozhodnutí vydáno dne 9. XI. 2020, nabylo právní moci 16. XII. 2020.
 i v letošním roce byla využívána pracovní činnost našich spoluobčanů na Dohody o
provedení práce. Již dlouholetou spolehlivou stálicí je pan Jiří Pecha st., který
provádí nejen mulčovací práce veřejné zeleně, ale i odpovědnou údržbu a opravu
našeho mulčovacího stroje. Poděkování patří i za pracovní činnost a spolupráci
panu Jaroslavovi Pírkovi (zhotovení a instalace nového schodiště k velké skluzavce
na dětském hřišti, oprava herních prvků a posezení na dětském hřišti MŠ za
budovou bývalé školy), manželům Zdeňce a Milanovi Pírkovým (vyžínání, údržba
výsadby a opravy oplocenky v místní lokalitě Hadovec), panu Jaromírovi Kovaříkovi
(elektrikářské práce v KD, v prostorách MŠ), Janu Vašíčkovi (úprava topných těles
v sociálním zařízení MŠ, vodo instalační práce v KD), Lubošovi Zlámalovi
(prostřednictvím firmy Farma Klvaňa s. r. o., řidič traktoru, kácení stromů Zadní
Zábrání) a Pavlovi Čadrovi (úklidové práce, sečení veřejné zeleně, oprava koryta
odtoku od vodní nádrže v místní lokalitě Za Doubravkou).
 jak již bylo uvedeno v úvodu, manažerka mikroregionu Záhoran Ing. Pavla
Krbálková se kromě své standartní činnosti velmi aktivně zapojila do pomoci se
zajišťováním ochranných roušek a desinfekce pro všechny obce mikroregionu, za
což jí patří poděkování.
V loňském roce jsem závěrem zprávy o činnosti za rok 2019 psal o bohatém kulturně –
společenském životě naší obce. Bohužel kvůli nám všem velmi dobře známým
okolnostem z něj v loňském zbyla pouze část. Vše začalo dobře a tradičně v sobotu 4.
ledna novoročním výšlapem na Helfštýn, následně jsme se dobře bavili na dvou
plesových rejích, které každoročně pořádají místní Sbor dobrovolných hasičů a Klub
rodičů a přátel MŠ Rakov. Hasiči ještě stihli také tradiční „Vodění medvěda“ a Komise
kulturně školská dětský maškarní karneval. Pak na tři měsíce spadla opona. Stolním
tenistům SK Rakov bylo ještě umožněno dohrát jejich pravidelnou soutěž okresní
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přebor 5. třídy, ve kterém se umístili na 3. místě a postoupili do vyšší 4. třídy okresního
přeboru. Bohužel celá nová sezóna 2020/2021 byla stolním tenistům zrušena. Až
v neděli 5. července proběhla Obecní slavnost, na níž jsme poděkovali švadlenkám a
dalším pomocníkům v boji s covidem. Následovala předhodová hasičská zábava,
kterou nepokazilo ani super deštivé počasí. Klub rodičů a přátel MŠ Rakov se svými
aktivitami zapojil do projektu Místní akční skupiny Hranicko, který nese název Podpora
zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji (Šablony pro nestátní
neziskové organizace), v rámci kterého se uskutečnily dvě aktivity, a to návštěvu dětí
MŠ v nově otevřené Hasičské zbrojnici v Opatovicích a „Den s BESIPem“ v areálu
výletiště. Jednou z významných společenských akcí loňského roku byla
mikroregionální soutěž ve sportovní střelbě, kterou v areálu výletiště uspořádalo místní
Myslivecké sdružení Rakov – Opatovice za hojné účasti střelců ze všech okolních obcí
mikroregionu. V čase krátkého mírného rozvolnění se v pátek 4. prosince podařilo
uspořádat slavnostní rozsvícení vánočního stromu spojené s mikulášskou nadílkou.
Za přípravu a konání všech společensko – kulturních akcí, které se mohly
v loňském roce uskutečnit, patří poděkování jejich pořadatelům, členkám a členům
Komise kulturně – školské, Mysliveckého sdružení Rakov – Opatovice, Klubu rodičů a
přátel MŠ Rakov a našeho Sboru dobrovolných hasičů.

V Rakově 22. ledna 2021
Vojtěch Skácel
starosta obce

Jaká opatření platí od pondělí 15. II. 2021
Vláda v neděli na žádost hejtmanů vyhlásila nový nouzový stav od půlnoci z neděle na
pondělí na dobu 14 dní. Většina dosavadních protiepidemických opatření zůstává
v platnosti. Vláda však přidala několik výjimek a upravila provoz úřadů. Novinky přinášejí
přehled od pondělí platných opatření.
Vláda u příležitosti vyhlášení nového nouzového stavu některá opatření od pondělí
upravila.
Změny platné od pondělí
Provoz úřadů a knihoven:
Úřady budou nově fungovat podle normálních úředních hodin, aby mohli lidé
využívat jejich služeb. Důvodem je zamezení vytváření front a hromadění velkého
množství lidí na jednom místě. O tuto úpravu žádali hejtmani i zástupci sněmovní
opozice.
Otevřou se také výdejová okénka knihoven.
Nově bude možné vykonávat komisionální zkoušky.
Valné hromady firem:
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Vláda umožní jednání orgánů firem, například představenstva nebo dozorčí rady,
případně volbu členů například na valné hromadě.
V případě, že se zasedání bude účastnit více než deset lidí, je nutné, aby měli účastníci
minimálně antigenní test, dodržovali rozestupy dva metry a používali respirátory nebo
chirurgické roušky. Maximální počet osob je stanoven na 50, pokud nejde o zasedání
nezbytné pro splnění zákonných povinností.
Ubytovací služby:
Ubytovacích služeb mohou od pondělí kromě lidí na služební cestě využít lidé, kteří
cestují do jiného města za lékařem. Výjimka platí i pro jejich blízké, kteří je na cestě
doprovázejí.
Ostatní opatření zůstávají v dosavadní podobě v platnosti až do 28. února.
Dosavadní opatření, která zůstávají v platnosti
Omezení pohybu:
Vláda zakázala pohyb lidí na celém území Česka od 21:00 do 4:59.
Opatření umožňují i v tento čas cesty do práce, výkon povolání a cesty domů.
Výjimku mají také lidé pro neodkladné cesty důvodu ochrany života, zdraví a
majetku.
Do 500 metrů od domu je v době zákazu vycházení možné venčit psy.
Vláda také zakázala návštěvy pacientů v nemocnicích u lidí na lůžkách akutní péče.
Pro veřejnost vláda uzavřela vleky a lanovky. V provozu zůstaly jen ty, které jsou
důležité pro dopravní obslužnost, energetiku či záchranáře
Mezi 5:00 a 20:59 by se lidí neměli sházet ve větších skupinách než dvojicích.
Výjimkou jsou například členové domácnosti nebo kolegové v práci.
Dotčeno je i cestování do zahraničí, především jsou vyžadovány testy při návratu.
Kromě toho jsou zde však omezení, která nejsou v moci české vlády –
například Německo obnovilo hraniční kontroly a výrazně zpřísnilo vstup na své území z
Česka.
Služby hotelů, penzionů a dalších zařízení:
Poskytování ubytovacích služeb je zakázáno už od 18. prosince.
Výjimku z tohoto zákazu mají lidé na služebních cestách, kteří se prokážou
písemným potvrzením zaměstnavatele. Ty hoteliéři a další provozovatelé ubytovat
mohou.
(Od pondělí budou mít výjimku i zmínění lidé cestující do nemocnice nebo za
lékařem a jejich doprovod.)
Výjimku mají také osoby, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového
zákona, a cizinci s oprávněním ke vstupu, kteří nemají jiné bydliště na území Česka.
Hotely a ubytovací zařízení mohou také využívat lidé v nařízené izolaci nebo
karanténě.
Restaurace, obchody a alkohol na veřejnosti:
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Pokračuje zákaz popíjení alkoholu na veřejnosti. Vláda to odůvodňuje obavou, že by
se lidé mohli shlukovat před hospodami.
Platí omezení maloobchodního prodeje s výjimkou obchodů s potravinami,
lékárny, drogérie, květinářství, optiky, galanterie či papírnictví. V prodejnách je
povoleno nabízet jen zboží základní potřeby. Lidé tak v kamenných prodejnách nekoupí
například spodní prádlo, obuv pro dospělé nebo elektroniku.
I nadále zůstávají pro veřejnost zavřené restaurace, hospody a další provozovny
stravovacích služeb. Mohou prodávat jídlo a nápoje s sebou prostřednictvím
výdejového okénka, rozvozu a podobně.
Vláda zakázala i prodej zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách.
Kultura a sport:
Zakázány jsou koncerty, hudební, divadelní, filmová a jiná filmová
představení cirkusů. Vládní nařízení nicméně pamatuje na to, že lze takové
akce pořádat bez přímé účasti diváků.
Zavřené zůstávají plavecké bazény, wellness centra, sauny, solária a solné jeskyně.
Vláda také zakázala vstup veřejnosti do zoologických zahrad, botanických
zahrad, muzeí, galerií nebo prostor hradů a zámků.
Zdroj: Seznam.cz

MÍSTNÍ POPLATKY
Od poloviny měsíce ledna až do 31. března 2021 je možno uhradit místní poplatky
za stočné, „komunální odpad“ 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.
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 (581 621 870, 606 290 092) nebo e-mailem
(ou.rakov@volny.cz; starosta@rakov.cz) a uhradit převodem na běžný účet obce, číslo
účtu 1880233359/0800; VS: číslo popisné RD/2021.

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD
Vojtěch Skácel – starosta obce, mobil: 606 290 092, 731 646 336; 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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