Výpis usnesení č. 8/2019
ze zasedání zastupitelstva obce Rajnochovice ze dne 27. 11. 2019
Zastupitelstvo obce Rajnochovice po projednání přednesených zpráv na svém zasedání dne 27. 11.
2019 v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb.

A. Schválilo:
1)

program dnešního zasedání zastupitelstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení
Schválení Plánu práce Zastupitelstva a Rady obce na rok 2020
Zpráva finančního výboru o hospodaření obce Rajnochovice za III. čtvrtletí roku 2019
Schválení příspěvku 2 000,- Kč při narození dítěte v roce 2020
Schválení výplaty mezd za měsíc prosinec v prosinci 2019
Schválení prodeje obecních pozemků v k. ú. Rajnochovice Arcibiskupství olomouckému,
viz. příloha č. 1
Schválení nákupu pozemků v k. ú. Rajnochovice od Arcibiskupství olomouckého, viz.
příloha č. 1
Schválení žádosti SK Rajnochovice o finanční příspěvek na výměnu oken v šatnách SK
Rajnochovice
Zpráva o činnosti Výboru pro občanské záležitosti za rok 2019
Různé
Závěr

7.
8.
9.
10.
11.
2)

Plán práce zastupitelstva a rady obce na rok 2020.

3)

Příspěvek ve výši 2 000 Kč při narození dítěte v roce 2020 každé rodině, která má trvalý pobyt
v obci Rajnochovice a nemá vůči Obci Rajnochovice žádné závazky.

4)

Výplatu mezd za měsíc prosinec v prosinci 2019 - tak, aby mohl být uzavřen účetní rok.

5)

Prodej obecních pozemků v k. ú. Rajnochovice Arcibiskupství olomouckému a uzavření kupní
smlouvy mezi obcí Rajnochovice a Arcibiskupstvím olomouckým v celkové hodnotě 244 850 Kč
– Arcibiskupství olomoucké má zájem o nákup pozemků v hodnotě 244 850 Kč o celkové
výměře 5 197 m2. Jedná se o pozemky p. č. 908/6, 1324/3, 2289, 2252/1, 2252/2, 2281. Rovněž
je potřeba dořešit, zda se na tyto pozemky vztahuje DPH.

6)

Nákup pozemků v k. ú. Rajnochovice od Arcibiskupství olomouckého a uzavření kupní smlouvy
obce Rajnochovice s Arcibiskupstvím olomouckým o prodeji pozemků v obci Rajnochovice
v celkové hodnotě 1 504 786 Kč – jedná se o pozemky ve vlastnictví Arcibiskupství olomoucké
o celkové výměře 15 648 m2 v hodnotě 1 504 786 Kč:
-

z toho se jedná o stavební pozemky v hodnotě 1 014 000 Kč
(pozemky p. č. 2167, 42, 44/1, 44/2, 45, 2757/1, 2342/1, 2341/1, 858/2, 1079 – část, 1109,
1108/3, 1046/2),

-

a pozemky ostatní v hodnotě 490 000 Kč
(pozemky p. č. 2166/2, 2805, 36/1, 2342/2, 2341/2, 35/2, 1107, 1108/1).

Na výše uvedené stavební pozemky se pravděpodobně vztahuje DPH ve výši 212 940 Kč, o
tomto se bude dále jednat.
7)

uzavření darovací smlouvy obce Rajnochovice s Arcibiskupstvím olomouckým o darování
pozemků v obci Rajnochovice – Arcibiskupství olomoucké na základě darovací smlouvy daruje
obci Rajnochovice pozemky s parcelními č. 53/2 (u Camfrlů) a 2166/1 (u bytovky č. p. 242) o
celkové výměře 1 245 m2 s podmínkou, že obec opraví obě komunikace na vlastní náklady.

8)

poskytnutí finančního příspěvku pro SK Rajnochovice na výměnu oken v šatnách SK
Rajnochovice ve výši 65 000 Kč – SK Rajnochovice žádá o finanční příspěvek ve výši 65 000 Kč
na výměnu oken v šatnách SK Rajnochovice, které jsou dle vyjádření předsedy SK Rajnochovice
ve velmi špatném stavu.

B. Zvolilo:
1)

Jako ověřovatele zápisu paní Olgu Giebelovou a paní Zuzanu Javorskou.

C. Bere na vědomí:
1)

zprávu finančního výboru o hospodaření obce Rajnochovice za III. čtvrtletí roku 2019 –
předseda finančního výboru Miroslav Frkal přednesl zprávu finančního výboru o hospodaření
obce Rajnochovice za III. čtvrtletí roku 2019. Příjmy obce Rajnochovice jsou plněny na 92,20 %,
výdaje jsou plněny na 52,63 %. Stav běžného účtu ke konci období vykazoval zůstatek ve výši
11 365 288,24 Kč (k 1.1.2019 činil zůstatek na tomto účtu 6 712 443,93 Kč).

2)

zprávu o činnosti Výboru pro občanské záležitosti za rok 2019 – předsedkyně Výboru pro
občanské záležitosti paní Kateřina Frkalovoá, DiS. o přednesla zprávu o jeho činnosti za rok
2019 – v letošním roce navštívili celkem 34 jubilantů, uskutečnilo se celkem 30 svateb (7
církevních a 23 občanských), byli přivítání 3 novorození občánci, celkem 8 občanů zemřelo, 11
obyvatel se do obce přistěhovalo a 15 občanů odstěhovalo. K 26. 11. 2019 je v obci k trvalému
pobytu přihlášeno 539 obyvatel.

3)

návrh nových stanov Podhostýnského mikroregionu bez připomínek – paní Michaela Hegarová
informovala, že stávající platné stanovy jsou již zastaralé, nepružné a nereflektují současné
podmínky – zaměstnanci mikroregionu, Rozhledna KJ v majetku mikroregionu. Z toho důvodu
byly navrženy nové stanovy, které prošly kontrolou právníků Města Bystřice pod Hostýnem i
Zlínského kraje.

D. Určilo:
1)

Jako zapisovatele paní Hegarovou Michaelu.

Jaroslava Jurčová v.r.
……………………………………………

Jaroslava Jurčová, starostka obce

Antonín Uhřík v.r.
……………………………………………

Antonín Uhřík, místostarosta obce

