Obec Ražice
Zastupitelstvo obce Ražice
Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Ražice,
konaného dne 7.2.2018 od 19 hodin v obecním sále v Ražicích
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Ražice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin
starostkou obce Renatou Hanusovou (dále jako ,,předsedající“). Předsedající schůze konstatovala, že
zasedání bylo řádně svoláno tak, aby byl naplněn § 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 Ražice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.1.2018
do 7.2.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1)
konstatovala, že přítomných je 5 členů zastupitelstva (sl. Čadková, pí. Hanusová, p. Mužík, pí.
Souhradová, pí. Vaňková) z celkového počtu 8 členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92
odst. 3 zákona o obcích).
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Předsedající navrhl určit zapisovatele sl. Čadkovou a ověřovateli zápisu pí. Souhradovou a
pí.Vaňkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zapisovatel dnešního zápisu sl. Čadková, ověřovatelé zápisu pí. Souhradová a pí. Vaňková.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 - sl. Čadková, pí. Hanusová, p. Mužík, pí. Souhradová, pí. Vaňková
Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/070218 bylo schváleno.
pí. Hanusová: Před samotným schválením programu navrhuji zařadit dodatečný bod: Inventarizace
majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2017 do programu ZO Ražice po zveřejnění informace
podle §93 ods.1 zákona o obcích. O tomto návrhu nechávám hlasovat.
Návrh usnesení:
ZO Ražice schvaluje dodatečné zařazení bodu Inventarizace majetku, závazků a pohledávek
obce k 31.12.2017.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 - sl. Čadková, pí. Hanusová, p. Mužík, pí. Souhradová, pí. Vaňková
Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/070218 bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ražice schvaluje následující program zasedání:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Schválení programu
Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání
Rozpočtové opatření č. 19/2017
Informace o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství
Žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2018 – Středisko rané péče SPRP
Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330046800/001
Špejchar Ražice za kulturou a poznáním
Inventarizace majetku, závazků a pohledávek obce k 31.12.2017
Různé
Diskuze
Závěr

Výsledek hlasování:
Pro: 5 - sl. Čadková, pí. Hanusová, p. Mužík, pí. Souhradová, pí. Vaňková
Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/070218 bylo schváleno.

Bod 2 – Kontrola usnesení z předcházejícího zasedání
Předsedající seznámila přítomné s kontrolou usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 20.12.2017.
Návrh usnesení:
ZO Ražice bere na vědomí kontrolu usnesení.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 - sl. Čadková, pí. Hanusová, p. Mužík, pí. Souhradová, pí. Vaňková
Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/070218 bylo schváleno.

Bod 3 – Rozpočtová opatření č. 19/2017
Paní místostarostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením. Poznámka k hospodaření obce
z hlediska rozpočtu: Obec v roce 2017 řádně hospodařila dle schváleného rozpočtu vyjma několika
málo neočekávaných výdajů z důvodu personálních změn, a i přesto dosáhla vyššího přebytku, než byl
očekáván - z důvodu vyšších příjmů, které tvořily sdílené daně, a též byly učiněny kroky
k maximálním úsporám na straně provozních výdajů – při konkrétních dotazech podrobně vysvětlí
paní účetní. V případě zájmu mohou občané nahlédnout do výkazu FIN, kde je čerpání rozpočtu
detailně členěno dle § a položek. Dotazy ať směřují na paní účetní. Závazky plynoucí z dlouhodobých
úvěrů byly řádně a včas spláceny a zůstatek úvěrového zatížení k 31.12.2017 činí 3.780.555,15 Kč.
V porovnání s minulým rokem došlo ke snížení úvěrového zatížení o 548.892 Kč. Nové úvěrové
zatížení nevzniklo.
Návrh usnesení:
ZO Ražice bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 19/2017.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 - sl. Čadková, pí. Hanusová, p. Mužík, pí. Souhradová, pí. Vaňková
Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/070218 bylo schváleno.
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Bod 4 – Informace o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství
Paní místostarostka seznámila přítomné s informací o riziku navýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství. Informaci obec obdržela v dopise od České asociace odpadového hospodářství ze dne
20. 1.2018. V tomto dopise je obec informována o neveřejně připravované účelové změně zákona o
odpadech, která má být nesystémově schválena, nikoliv jako vládní návrh, ale jako poslanecký
pozměňovací návrh zákona o odpadech, bez možnosti otevřeného veřejného připomínkování.
Základním bodem účelového poslaneckého pozměňovacího návrhu je opakovaně prosazované razantní
zdražení skládkovacích poplatků, jejichž plátci jsou obce a města - ze současných 500,- na částku
2000,-. Důvodem je zájem na vytvoření ekonomického prostoru pro výstavbu nových nákladných
spaloven odpadů.
Návrh usnesení:
ZO Ražice projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství,
v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení
skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o
odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejích obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství. Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být
formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských
odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti
nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a
obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým snahám,
které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na odpadové hospodářství.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 - sl. Čadková, pí. Hanusová, p. Mužík, pí. Souhradová, pí. Vaňková
Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/070218 bylo schváleno.

Bod 5 – Žádost o poskytnutí příspěvku na rok 2018 – Středisko rané péče SPRP
Předsedající seznámila přítomné s žádostí o poskytnutí příspěvku na rok 2018 pro Středisko rané péče
SPRP. Zastupitelé navrhli částku 1000,-.
Návrh usnesení:
ZO Ražice schvaluje finanční dar Středisku rané péče SPRP ve výši 1000,- a pověřuje starostku
sepsáním darovací smlouvy a jejím podpisem.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 - sl. Čadková, pí. Hanusová, p. Mužík, pí. Souhradová, pí. Vaňková
Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/070218 bylo schváleno.

Bod 6 – Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene č.: PI-014330046800/001
Jedná se o zřízení věcného břemene u p. Martina Varnušky ve Štěticích. Je to nové kabelové vedení
nízkého napětí, uzemnění, které se sjednává za jednorázovou náhradu ve výši 1.400,-.
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Návrh usnesení:
ZO Ražice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PI-014330046800/001 mezi obcí
Ražice a společností E.ON Distribuce, a.s., zastoupená Ivanou Baselovou, manažerem věcných
břemen, na základě Pověření ze dne 10.01.2017 a pověřuje starostku obce jejím podpisem.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 - sl. Čadková, pí. Hanusová, p. Mužík, pí. Souhradová, pí. Vaňková
Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/070218 bylo schváleno.

Bod 7 – Špejchar Ražice za kulturou a poznáním
Jedná se o stav podlahy víceúčelového sálu ve Špejcharu. Zastupitelé i občané dostali k nahlédnutí
veškerou dokumentaci, kde je ve více než padesáti krocích popsána činnost obce v této věci od
15.9.2016, součástí jsou i fotky. K nahlédnutí byl také znalecký posudek, který si obec nechala
zpracovat od Ing. Randy.
pí. Hanusová: S Primou se dohodnout nelze, vleče se to už více než rok. 8.11.2017 jsme navštívili Ing.
Krotkou na ROPu. Byla seznámena s celým průběhem událostí od začátku. Požadovala po nás,
abychom doložili, jak jsme v celé záležitosti konali od září 2016. Měli jsme to doložit do 20.11.2017,
což jsme učinili. Po jednání s Primou, kdy se odkryla celá podlaha, se zjistilo, že skladba podlahy není
tak, jak měla být podle projektové dokumentace. Prima přišla s tím, že byla schválena změna skladby
podlahy. Předložili přílohu zápisu č. 27 z kontrolního dne 28.7.2015. Tohoto kontrolního dne, kde
tedy údajně došlo k odsouhlasení změny skladby podlahy, se zúčastnili p. Štěch, p. F. Bočánek, pí.
Smolová, p. Kolář, p. Kouba, a p. Drye. Na ROPu ani u nás tato příloha zápisu č. 27 o schválení
změny podlahy není. Na podnět ROPu a abychom se mohli v jednání nějak posunout, jsme si nechali
zpracovat znalecký posudek Ing. Randou, který 23.11.2017 přijel na osobní návštěvu a konzultaci.
Znalecký posudek je zde k nahlédnutí. Byla zjištěna vada díla a nesoulad s projektovou dokumentací.
K 30.11.2017 byla ukončena spolupráce s JUDr. Švingerem, od prosince obec zastupuje Mgr. Et Mgr.
Yvonna Paikrová, která oslovila právního zástupce Primy, JUDr. Lehečku.
Pí. starostka přečetla výzvu k jednání, kterou Mgr. et Mgr. Paikrová poslala JUDr. Lehečkovi
dne 2.1.2018.
pí. Hanusová: Vyvolali jsme jednání s Primou. Já, pí. místostarostka a Mgr. et Mgr. Paikrová jsme si
domluvily schůzku s Primou, kde byli přítomni p. Bočánek František, p. Ing. Bočánek Stanislav a
JUDr. Lehečka. Schůzka proběhla 22.1.2018. K žádnému závěru se nedospělo, oni si stojí za tím, že
změna skladby podlahy byla odsouhlasena. Slíbili, že se přijedou na sál znovu podívat a domluvíme si
další postup. To se nestalo, takže 26.1.2018 Mgr. et Mgr. Paikrová opět napsala právnímu zástupci
Primy.
Pí. starostka přečetla zprávu, kterou Mgr. et Mgr. Paikrová poslala JUDr. Lehečkovi dne
26.1.2018. S ohledem k výše uvedému přílohou zaslala daňové doklady – faktury vystavené
prvotně na smluvní pokutu za nepřistoupení k opravě podlahy sálu, za pozdní přistoupení
k opravě prasklin pod okenními parapety a za pozdní přistoupení k opravě zatékání.
pí. Hanusová: 1.2.2018 jsme si s Mgr. et Mgr. Paikrovou domluvily další schůzku u Ing. Krotké na
ROPu, kde jsme sdělily, že ještě jednou vyzveme Primu k tomu, aby se vyjádřili do 6.2.2018. Ing.
Krotká souhlasila. 2.2.2018 po schůzce na ROPu byla JUDr. Lehečkovi zaslána výzva k vyjádření.
Pí. starostka přečetla výzvu k vyjádření, kterou Mgr. et Mgr. Paikrová poslala JUDr. Lehečkovi
dne 2.2.2018.
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pí. Hanusová: Nevyjádřili se. Znaleckým posudkem se zjistilo, že vad je tam víc. Teď budeme
uplatňovat další vady – zeď u vstupu do skladu je celá mokrá a do muzea propadá od stropu myší trus.
Bylo nám doporučeno - a já z postu starostky navrhuji - vypracování kompletního znaleckého posudku
na celou budovu v rozsahu technický stav celého objektu Špejchar a fakturované částky v rozpočtu
v souladu s projektovou dokumentací. Je nám to doporučeno, protože ty vady tam opravdu jsou, a
Prima se k tomu nestaví čelem. A pokud chceme konat a chránit obec, tak nám jiný postup nezbývá.
My se jinak nemůžeme posunout a musíme zvolit třetí osobu – zhotovitele, udělat výběrové řízení a
konat.
p. Mužík: Smluvní pokuty jsou jasně vysouditelné.
pí. Vaňková: Obec by si zainvestovala z vlastních peněz uvedení sálu do stavu dle projektové
dokumentace. To je to, co po nás ROP chce. Náklady budou pak vymáhány. Je otázkou, na jaké
zodpovědné osobě nebo firmě.
pí. Hanusová: Samozřejmě do 6.2.2018 nic nepřišlo, takže právní zástupkyně je ještě kontaktovala.
Chtěli odložit schůzku, že se nemůžou sejít, že nemají podklady. Uplynul by další měsíc, to už si
nemůžeme dovolit.
pí. Vaňková: Celkový audit je nutnost, protože tam nic nenasvědčuje tomu, že bychom mohli spoléhat,
že to bude v pořádku.
pí. Hanusová: Navrhuji dvě usnesení. Schválíme vypracování znaleckého posudku Ing. Randou, který
je velice schopný. Pokud se na jeho znalecký posudek chcete někdo podívat, je zde k dispozici.
Návrh usnesení:
ZO Ražice schvaluje vypracování znaleckého posudku Ing. Antonínem Randou v rozsahu technický stav celého objektu Špejchar č.p. 60 a fakturované částky dle rozpočtu v souladu
s projektovou dokumentací.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 - sl. Čadková, pí. Hanusová, p. Mužík, pí. Souhradová, pí. Vaňková
Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/070218 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZO Ražice neschvaluje firmu Prima a.s., Raisova 1004, Strakonice, 386 47 jako zhotovitele
podlahy multifunkčního sálu Špejchar Ražice č.p. 60 – uvedením podlahy do souladu
s projektovou dokumentací. Hlavní důvod vidíme v dlouhodobé nikam nevedoucí domluvě
s touto firmou.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 - sl. Čadková, pí. Hanusová, p. Mužík, pí. Souhradová, pí. Vaňková
Proti: ; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 10/070218 bylo schváleno.
pí. Hanusová: Ještě bych navrhovala schválit zadání výběrového řízení na zhotovitele podlahy.
Oslovila jsem p. MgA. Kuklu, který je ochoten nám dělat administrátora. Se stavbou je seznámen.
Návrh usnesení:
ZO Ražice schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele podlahy multifunkčního sálu
Špejchar Ražice č. p. 60 MgA. Petru Kuklovi.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 - sl. Čadková, pí. Hanusová, p. Mužík, pí. Souhradová, pí. Vaňková
Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 11/070218 bylo schváleno.
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Bod 8 - Inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2017
Předsedající seznámila přítomné se zprávou o provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek
obce k 31.12.2017. Inventarizační komise pracovala ve složení: Michaela Čadková – předsedkyně
komise, Jan Šálek a Lubomír Mužík. Inventarizace majetku, závazků a pohledávek proběhla řádně dle
stanovených termínů, inventarizační komisí nebyly vyčísleny žádné inventarizační rozdíly – manka či
přebytky, přesto poukázala na skutečnost, že karty majetku nejeví dostatečné informace k identifikaci
daného majetku. Obec se bude v průběhu roku 2018 tímto intenzivně zabývat, aby stávající stav byl
uveden do pořádku. Inventarizační zpráva bude nedílnou součástí při schválení účetní závěrky.
pí. Hanusová: Jen bych chtěla vysvětlit, proč tento bod nebyl zveřejněn v programu zasedání. Bylo to
z technických důvodů – odešel počítač u pí. účetní, kde jsou veškerá data. Nedalo se s tím pracovat,
ani nic vytisknout, takže jsme si i na Kraj zažádali o prodloužení termínu dodání účetní závěrky do
2.2.2018, která tedy byla řádně odeslána. Informace o konání zasedání se vyvěšovala 29.1.2018.
Nebyli jsme si jisti, zda budeme schopni to vytisknout a nějak to vyřešit.
Návrh usnesení:
ZO Ražice bere na vědomí zprávu o provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek
obce k 31.12.2017.
Výsledek hlasování:
Pro: 5 - sl. Čadková, pí. Hanusová, p. Mužík, pí. Souhradová, pí. Vaňková
Proti: 0; Zdrželi se: 0
Usnesení č. 12/070218 bylo schváleno.

Bod 9 – Různé
Bod 9.1. – Nový zaměstnanec obce p. Kandra
Od 1.2.2018 byl přijat na trvalý pracovní poměr p. Pavel Kandra. Protože byl přijat přes úřad práce,
podařilo se získat dotaci – 8.000,- po dobu 6 měsíců. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou se
zkušební dobou 3 měsíce. P. Lebeda má smlouvu do 31.5.2018, pak jde do důchodu. V současné době
je v pracovní neschopnosti a u obce nebyl nikdo kromě pí. Handschuhové, která má smlouvu do
31.12.2018.
Bod 9.2. – Nový kolotoč – dětské hřiště Ražice náves
Byla potvrzena objednávka kolotoče od firmy Bonita. Jedná se o kolotoč na sezení s vnitřními sedáky
o průměru 1,8 m. Celková cena vč. DPH bude 52.303,47 Kč. V ceně je zahrnuta montáž, informační
tabule vč. provozního řádu, revize, doprava revizního technika. S instalací je počítáno nejpozději
začátkem června.
Bod 9.3. – E.ON – nově otevřená pobočka v Písku
Od 10.1.2018 je v Písku otevřena nová pobočka E.ON na adrese Žižkova třída 183/26. Otevírací doba
je od pondělí do pátku od 9.30 do 17.30. Vyřídit zde můžete všechny požadavky týkající se dodávek
elektřiny a plynu..
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Bod 9.4. – Revize kotlů na tuhá paliva
26. – 27.2.2018 proběhne v obci hromadná revize kotlů na tuhá paliva a plyn. Revizi provádí firma
TPT SERVIS s.r.o. a objednat si ji můžete na telefonním čísle 734 442 762. Více informací naleznete
na webových stránkách obce a ve vývěskách.
Bod 9.5. – Výsledky prezidentských voleb
Prezidentské volby 2018 v Ražicích vyhrál Miloš Zeman – 105 hlasů, druhý byl Jiří Drahoš – 91
hlasů. Volební účast v obci byla 60,18%. Pí. starostka poděkovala komisi a všem, kteří se podíleli na
přípravě voleb.
Bod 9.6. – EKO–KOM – odměna za zajištění využití odpadů z obalů a odměna za zajištění
zpětného odběru, možnost obnovy případně navýšení počtu nádob
Obec obdržela odměnu 18.721,50 Kč za zajištění zpětného odběru a za využití odpadu z obalů za
období od 1.10. do 31.12.2017. V letošním roce můžeme požádat o bezplatnou výměnu poškozených
kontejnerů za nové, popř. navýšit počet kontejnerů v obci. Přibude kontejner na hliník.
Bod 9.7. - Výměna světel na budově OÚ u vchodů – nově na pohybové čidlo
Mnozí jistě již zaznamenali, že světla na budově OÚ rozsvěcují pohybová čidla. Zvýšil se tak komfort
přístupu do úřadu v ranních a pozdních odpoledních hodinách. Ocení to jistě i návštěvníci knihovny.
Bod 9.8. - Pozemkové úpravy v obecním sále dne 12.2.2018 od 15 hodin
Bod 9.9. – Novinky v muzeu Špejchar
sl. Čadková: Do muzea byla zakoupena prosklená vitrína na zámek, která bude sloužit k vystavení
drobného zboží k prodeji. Nakoupili jsme omalovánky, pexesa, tužky se zvířátky a mašinkami, gumy,
kvarteta a puzzle. Ve vitríně bude vystaveno i zboží, které nabízíme k prodeji už od začátku – např.
turistický deník a vizitky, hrnky, turistické karty, propisky, leporela, pamětní mince, pohledy atd.
Bod 9.10. – GDPR
Obec je ve Sdružení místních samospráv, kde platíme jednorázový příspěvek 2.000,- a za občana 1,-.
Došlo k navýšení na 2,-. Dále byla zaslána objednávka služby pověřence pro ochranu osobních údajů
podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které budou poskytovány počínaje
25.5.2018 za částku 600,- měsíčně bez DPH. Dále byla zaslána objednávka na službu implementace
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) spočívající v: školení na krajském
implementačním semináři, poskytnutí vzorových implementačních materiálů, veškeré součinnosti při
vyplnění těchto materiálů, osobní kontroly souladu s GDPR na obecním úřadě, doporučení nápravných
opatření k zajištění souladu s GDPR, poskytnutí konzultací v průběhu celé implementace. To vše
v období od přijetí této objednávky do 24.5.2018 za částku 9.000,- bez DPH. Objednávka byla
1.2.2018.
Pozvánka na divadlo v neděli 11.2.2018 od 15 hodin.
Bod 10 – Diskuze
pí. Hanusová (směrem k p. T.): Jen pro upřesnění bych chtěla říct, že p. Kandra nebyl do 31.1.2018
zaměstnancem obce. Se svou přítelkyní nám pomáhali. Traktor u pí. Handschuhové stál z toho důvodu,
že v ten den jsme nakoupili pytle se solí, a jeden pytel se skládal u pí. Handschuhové, která chodí sypat
chodníky.
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