INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO Ú ŘADU RAKOV
ZE DNE 17. června 2021

OSLAVY 650 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O NAŠÍ OBCI
I přes značné nejasnosti, které v posledních týdnech panovaly, zejména v oblasti
konání kulturně – společenských akcí, se nám společnými silami podařilo zajistit konání
oslav 650 let od první písemné zmínky o obci Rakov. Oslavy proběhnou
v neděli 4. července 2021 na výletišti (v případě nepříznivého počasí KD). Níže je
uveden program, který se může ještě v některých bodech málo pozměnit, časy začátku
jednotlivých vystoupení se mohou operativně posunout.
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uvítání s hudbou Hustopeče nad Bečvou
slavnostní zahájení, uvítání hostů, promluva starosty obce
mše svatá
slavnostní oběd
vystoupení dětí z MŠ
soubor Šimon Všechovice
mušketýři
ABBA revival
Zuzana, Matěj a Pavla – mažoretkové a twirlingové vystoupení
cimbálovka Valašsko
ohňostroj

Doprovodný program po celé odpoledne:
stánek BESIP
skákací hrad
projížďka na koních
soutěže a hry pro děti
Během konání oslav, ale i v následující dnech bude možno zakoupit upomínkové
předměty (propisky, deštníky, otvírák čtverec, víceúčelový zapalovač, LED svítilna, mince
do vozíku a další). Dále pak bude pro všechny účastníky oslav po celý den přichystáno
bohaté občerstvení.
Přesné podmínky konání oslav, zejména z hlediska hygienicko-epidemiologických
opatření, budou spoluobčanům včas oznámeny po jejich zveřejnění Krajskou hygienickou
stanicí.
Během druhé poloviny letošního roku pak bude dokončena a vydána brožura o
minulosti, ale i přítomnosti naší vesnice.
V pondělí 5. července 2021 pak proběhne sportovně – společenské odpoledne pro
děti a mládež s SDH Opatovice.
Srdečně zveme všechny naše spoluobčany na celý průběh oslav, na setkání s Vámi
se těší pořadatelé a účinkující.

VÝSADBA BIOKORIDORU BK 9, 29/39 – KRAJINÝ PRVEK „PÁDLO“
Pro připomenutí se jedná o realizaci biokoridoru v místních lokalitách Skalky,
V kroužku, výsadba na celkové ploše cca 2,5 ha, ovocné stromy (třešeň, ořešák), listnaté
stromy krajinné zeleně (javor babyka, jilm habrolistý, topol černý, dub zimní, javor klen,
lípa velkolistá, habr obecný, topol osika) celkem 1011 ks stromů. Výsadba keřů (brslen
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evropský, kalina obecná, ptačí zob obecný, trnka obecná) celkem 485 ks, veškerá
výsadba do oplocenky.
V prosinci loňského roku bylo zahájeno výběrové řízení, které se muselo uskutečnit
v souladu se zněním zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění. Zakázka na služby a dodávku materiálu nad 2,000.000,- Kč bez DPH.
Rozpočtová cena projektu výsadby 3,896.872,- Kč bez DPH (dotace 100%). Celkem své
nabídky podalo 9 firem. Bohužel většina nabídek byla nerealistická, jelikož došlo k tzv.
vysokému podseknutí (snížení) rozpočtové ceny. Nabízené ceny byly oproti rozpočtové
ceně nižší v průměru o 37,12%, obvykle dochází ke snížení rozpočtové ceny v rámci
výběrového řízení u obdobně realizovaných výsadeb v průměru o 15 až 18%. Objevily se i
nabídky, které oproti rozpočtové ceně byly nižší o víc jak 50%. Tyto nabídky by
nedokázaly pokrýt ani materiálové náklady projektu včetně materiálových nákladů
následné tříleté péče. Z většiny podaných nabídek byla zřejmá realizace výsadby a
následné péče pouze „na oko“. Hlavně z důvodu neseriózního přístupu většiny firem bylo
výběrové řízení bohužel zrušeno. V současné době se celá situace řeší jak
s poskytovatelem dotace, kterým je Státní fond životního prostředí ČR, tak i se
zpracovatelem projektové dokumentace fy Paměť krajiny s. r. o., a to zejména nové
podmínky vyhlášení výběrového řízení (červenec, srpen 2021). Realizaci výsadby
plánujeme na říjen, listopad letošního roku.

OPRAVA PŘEJEZDŮ A ŠACHET, PŘEDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKŮ
Ve druhém červnovém týdnu započala oprava čtyř přejezdů v chodnících v místní
lokalitě na Návsi. Tyto přejezdy byly vytipovány jako nejvíce poškozené a z tohoto důvodu
byly zahájeny jejich opravy. V následujících dnech pak budou provedeny opravy dvou
šachet jednotné kanalizace v místní lokalitě Zábrání a ve dvou lokalitách (Benátky,
Zábrání) proběhne předláždění a opravy chodníků. Předláždění a opravy chodníků budou
realizovány v těch úsecích, které buď nebudou dotčeny výstavbou nové kanalizace, nebo
zásah do chodníků bude minimální. Dále pak k opravě jsme se rozhodli i po jednání
s vedením Olomouckého kraje, které nám sdělilo, že z důvodu vysokého zadlužení kraje
započnou práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení rekonstrukce krajských
komunikací v naší obci a následně i realizace rekonstrukce v letech 2025 až 2026.
V opravách přejezdů i chodníků budeme pokračovat i v roce následujícím.

KLUB PŘÁTELSKÉHO POSEZENÍ
Dnem 18. června 2021 zahajuje svou činnost Klub přátelského posezení, který má
své sídlo v prostorách bývalého pohostinství. Provoz klubu bude prozatím zajišťovat Obec.
Otevírací doba klubu v pátek a sobotu vždy od 17.00 do 22.00 hod. nebo po dohodě
s paní vedoucí. V nabídce bude točené pivo, limonády, nealkoholické pivo, rozlévaná
kofola, pochutiny k pivu, lihoviny. V pátek 18. června 2021 od 18.00 hod. video projekce
fotbalového utkání Chorvatsko – ČR.

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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