Společenská rubrika

ZPRAVODAJ

Radka Filípková

JUBILANTI 2015

OBEC RAPOTICE

květen 2015

Duben

Červen

Váňová Jana

S o u k u po v á B r i g i t a

Němec Jiří

Batelka Jan

Ž a l u do v á J a r o s l a v a

Š k o da R u do l f

Slovo starosty

Jiří Bechný

Chadim Jan
Květen

T e s a ř F r a n t i š ek

Mikolášová Helena
Nedvěd Vladislav

Narodili se noví občánci:

T e s a ř R u do l f

v prosinci

Jan Pelc

v lednu

Monika Rousová

ZÁJEZD DO TŘEBÍČE
Alena Janšová

17. března jsme přichystali zájezd do Třebíče na koncert skupiny Jamaha.
Zájezdu se účastnilo celkem 16 občanů, dopravu zajistil OÚ Rapotice.
Všichni, kteří se účastnili této akce, se shodli na skvělém kulturním zážitku.
Dalšími připravovanými akcemi jsou Věžky u Kroměříže, kino Olympie Brno,
koncert skupiny Veselá trojka.

Úřední dny na OÚ Rapotice
starosta: Po 17:00-18:00 St 13:00-15:00, St 17:00-19:00
první místostarosta: Pá 8:00-10:00
druhý místostarosta Po. 8:00-10:00.
Účetní a administrativní pracovnice:
Po 8:00-14:00,
8:00-12:00

St 8:00-14:00, 17:00-19:00,

Čt 8:00-12:00,

Pá

Pracovní schůze zastupitelstva obce bude probíhat každý listrana 12
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Vážení spoluobčané, dostává se
vám do rukou druhý zpravodaj Obce
Rapotice v průběhu působení nového zastupitelstva.
V krátkosti se budu věnovat nejdůležitějším aktivitám od vydání posledního zpravodaje.
Přednostně se snažíme budovat a
zkrášlovat obecní majetek, pokud
možno při využití dotačních titulů. V
současnosti však prostředků vkládaných do vypisovaných dotačních
titulů, jak z kraje, tak z ministerstev,
není mnoho. Například Bezpečná
silnice je Krajem Vysočina dotována
částkou 1 milion Kč pro všechny projekty v kraji.
Obec Rapotice požádala o dotaci
ze Státního fondu dopravní infrastruktury na chodníky a zpomalovací semafor před starým vchodem
školy s rozpočtovými náklady ve výši
1,724.230;- Kč. I když to nebylo nic
jednoduchého, tak se podařilo. Akce
byla podpořena dotací ve výši 85%
uznatelných nákladů, což znamená,
že můžeme dostat až 1,294.990;- Kč.
Byly zahájeny práce na výběru zhotovitele a na provedení stavby, tak
aby byla v letošním roce dokončena
a řádně zkolaudována.

Obec Rapotice dále dostala z Programu
rozvoje
venkovaletošní
dotaci ve
výši
Pojďme
si prostě
Váno105.000;Tatomíru
dotace
bude použice
užit v Kč.
klidu,
a pohodě.
ta na provedení zaizolování obvodového zdiva a výměnu všech oken a
A tobudovy
vám přeje
nejenom
dveří
obecního
úřadu. staZ prorosta,
i celé
středkůale
obce
budezastupitelstvo
na tyto práce poskytnuto minimálně dalších 105.000;obce.
Kč. Tím jsou zahájeny první kroky ke
zlepšení vzhledu a snížení tepelných
ztrát budovy.
Ve výběrových řízeních byla na zaizolování zdiva vybrána firma Fibinger
a na okna s dveřmi firma Svět oken
s.r.o. Nyní již je zaizolování provedeno a následuje montáž oken a dveří.
Obec Rapotice požádala Fond Vysočina v grantovém programu Sportoviště 2015 o dotaci ve výši 30.000;- Kč
na údržbu sportovního zařízení v majetku obce. Z této dotace chceme
provést opravu fasády a pořídit nové
parapety na sokolovně .
Obec Rapotice dále požádala Fond
Vysočina v grantovém programu Jednorázové akce 2015 o dotaci ve výši
5.000;- Kč. Touto dotaci chceme podpořit uspořádání Dne dětí.
Další důležitou aktivitou zastupitelstva je podepsání notářského zápisu
mezi Obcí Rapotice, paní Lukasovou a

panem Kopuletým, která po dlouhých
komplikacích legislativně uzavřela
stavbu plotu gabion. Chci zdůraznit
pasáž dohody, v níž cena gabionu
klesla z původních 372.000;- Kč na
268.661,30 Kč.
Tolik k „velkým“ akcím.
Proběhla
také
spousta
akcí
„malých“ - například výměna vybledlých dopravních značek, zahájení
oprav propadlých chodníků a hydrantů, účast vedení obce na kolaudaci

staveb v obci, na akcích a jednáních
(Svazu měst a obcí, valné hromady
Energoregionu a Svazku obci Třebíč,
Koordinační porada ČD, Bezpečnosti
silničního provozu, Výjezdní zasedání
KÚ a poslanců parlamentu a senátu,
insolvenční soud, VAK seminář a tak
dále).
Přeji vám pěkné jarní dny a ostatním zastupitelům hodně elánu do
dalšího období.

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
ze dne 30. 12. 2014

1. VZ bere na vědomí:
1.1 Zprávu o činnosti přednesenou Ing. Jiřím Bechným.
2. VZ schválilo následující body:
2.1 Rozpočtové provizorium platné do doby schválení řádného rozpočtu
obce na rok 2015
Pravidla rozpočtového provizoria obce Rapotice na leden až březen 2015:
Běžné výdaje budou čerpány do výše 30% skutečných celkových výdajů
dosažených v roce 2014. Za období leden – březen 2015 budou také
uhrazeny neinvestiční příspěvky pro ZŠ Rapotice na rok 2015.
Nové investiční akce nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajovány. Obec bude hradit pouze investiční závazky vyplývající ze smluv
uzavřených v roce 2014.
Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu obce Rapotice na rok 2015.
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SDH Rapotice
Kateřina Chadimová

Vážení čtenáři,
jaro je definitivně tady, a to i kalendářně. Opět nám začíná jedna akce za
druhou – hasičský ples, soutěž ve vaření guláše, pivní slavnosti a další a další... Budeme se těšit na setkání s vámi při těchto událostech.
Již 20. února jsme pořádali 2. HASIČSKÝ PLES, který se velmi vydařil. Vládla
zde pohodová a veselá atmosféra. Losovala se bohatá tombola. První cenou
byla půlka prasete, kterou zakoupil náš sbor. Ale i další ceny byly velmi hodnotné. Tímto všem sponzorům děkujeme. K tanci a poslechu nám hrála skupina BLÍŽENCI. O kulturní program se nám postaraly svým vystoupením mažoretky z nedalekých Zakřan. Popíjelo se a tancovalo až do ranních hodin.
V měsíci březnu se vybraní členové naší jednotky zúčastnili školení velitelů a
strojníků v Třebíči. Během školení nasbírali spoustu nových a zajímavých poznatků, které se jim při záchranářské práci budou určitě hodit. Na závěr školení ,,kluci“ úspěšně absolvovali písemný test. Členové jednotky byli na kurzu
ve svém volném čase nebo o dovolené a ušetřili tak značné prostředky z rozpočtu obce. Za to jim patří nemalé díky.
Další akcí byly 25. dubna tradiční RAPOTICKÉ GULÁŠE u místní sokolovny.
Soutěží se o nejlepší guláš v podání amatérských i profesionálních týmů.
O prázdninách dojde také na 3. ročník PIVNÍCH SLAVNOSTÍ, který se bude
konat ve dnech 17. -18. 7. 2015 u sokolovny. Doufejme, že se nám počasí vydaří tak jako v předešlých ročnících. Těšit se můžete na širokou škálu druhů
piv. Hlavně muži. Ale i ženy zde můžou najít zalíbení ve zvláštní chuti ovocných piv. Už se na Vaši návštěvu moc těšíme.
Na podzim pro Vás připravujeme novinku - RAPOTICKÁ KOŠTOVAČKA, která
se bude konat 17. října v sále místní sokolovny. Půjde o spojení degustace
vína a slivovice s Vašimi pekařskými dovednostmi. Doufáme, že se Vám náš
nápad zalíbí a přijdete nás podpořit.
Hlavním cílem letošního roku je dokončit rekonstrukci požární zbrojnice. V
minulém roce jsme hasičce dali novou střechu, obvodové zdivo jsme podřezali a oklepali. Plánujeme výstavbu sociálního zařízení, výměnu oken, dodělání omítek a fasády. Většinu prací na zbrojnici si hasiči udělali sami v dobrovolných brigádách.
Musím zde také zmínit, že v květnu chystáme pod vedením proškoleného
instruktora mládeže Petra Horáka nábor pro mladé hasiče a hasičky.
Doufáme, že letošní rok splní Vaše i naše očekávání.
květen 2015

strana 11

Kynologický Klub Rapotice

Miloš Burian

Co nového v Kynologickém klubu Rapotice?
17. ledna 2015 proběhla výroční členská schůze KK Rapotice,
která vyhodnotila rok 2014 a naplánovala činnost v roce 2015.
Kynologický klub do roku 2015 vstoupil s 29 členy, zejména
z Rapotic, Babic, Sudic, Ketkovic, Březníka, Vysokých Popovic,
Rosic, Zbýšova, ale i z Brna.
14. února 2015 uspořádal KK Rapotice čtvrtý ročník rapotických
ostatků. Od 13 hodin zvaly masky občany na večerní ostatkovou
zábavu spojenou s pochováváním basy. Ve 20 hodin byla zahájena ostatková zábava, které se zúčastnilo více než 30 masek. Před
půlnocí byla pochována basa a byly vybrány tři nejhezčí masky
večera. Příští rok snad společně znovu.
Tradičně jsme připravili pálení čarodějnic, které proběhlo dne
30. dubna 2015. Na cvičišti KK Rapotice byly pro děti připraveny
soutěže a pro ostatní diváky ukázka výcviku psů.
A co chystáme v nejbližší době?

2.2 Volbu člena kontrolního výboru
Za člena finančního výboru Obce Rapotice Svobody Aleše bytem Kocperky 50, 675 73 Rapotice
2.3. Příkazní smlouvu č. 2014088 uzavřenou mezi Obcí Rapotice a IPI s.r.o.
se sídlem Strojírenská 34, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 46978135, DIČ:
CZ46978135
Předmětem smlouvy je závazek IPI s.r.o. zařídit pro Obec Rapotice splnění všech jeho povinností (dále jen „záležitostí“) jako žadatele o dotaci
a příjemce dotace ze Státního fondu dopravní bezpečnosti, programu
Zvýšení bezpečnosti dopravy v rámci projektu
2.4 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vkladu majetku do hospodaření ze dne
18.12.2003 uzavřeny mezi Obcí Rapotice a Svazek vodovodů a kanalizací
Ivančice, Kounická 1598/78, 66491 Ivančice, IČ49458892
Předmětem dodatku je že Obec Rapotice jako výlučný vlastník movitého
a nemovitého majetku tvořícího zařízení vodovodů a kanalizací, jehož
přesná specifikace je uvedena v přílohách č. 1 a č. 2 tímto dodatkem
vkládá tento majetek do hospodaření Svazku.
2.5 Provozní řád sokolovny

Kromě pravidelného cvičení (každou neděli od 8 hodin), budou
probíhat v areálu brigády (úklid a údržba) Během května bychom
chtěli v obci provést sběr kovového odpadu. Dále se naši psovodi
se svými pejsky budou připravovat na zkoušky dle mezinárodního zkušebního řádu (9. května 2015) a zkoušky dle národního
zkušebního řádu (13. června 2015). Členové klubu zajistí během
pouti ve dnech 15. až 17. května provoz výčepu v sokolovně
(pátek od 18 hodin, sobota od 18 hodin a neděle od 13 hodin) a
dále zajistí na sobotní večer reprodukovanou hudbu k tanci i poslechu.
Náš kynologický klub letos oslaví krásné 20. výročí od svého
vzniku. Oslavy výročí jsme naplánovali ve dvou termínech, a sice
ve dnech 20. června (v areálu kynologického klubu) a 27. června
2015 (uspořádání zábavy u sokolovny). S bližšími informacemi
o programu oslav výročí klubu vás ještě seznámíme.
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Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

ZPRAVODAJ

2.6 Doplnění výše pronájmu za výčep s klubovnou a WC vše v budově sokolovny č.p. 150 takto:
50 Kč/hodina v době zimního času nebo při použití vytápění.
30 Kč/hodina v době letního času nebo při nepoužití vytápění.
2.7 Rozpočtové opatření číslo 5
Příjmy:
Na základě, kterého byla přijata dotace poskytnutá KÚ Vysočina ve výši
2.000,- Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH.
Na základě, kterého byla přijata dotace poskytnutá Úřadem práce Třebíč ve výši 34.170,- Kč na veřejně prospěšné práce.
Výdaje:
účet 3319 elektrická energie kaple položka 5154 ve výši 980,- Kč
Účet 3421 zájmová činnost opravy a udržování – umělka položka 5171
částka 11.699,- Kč
účet 36 12 nájemní byty č.p. 21 položka 5139 350,- Kč.

květen 2015

strana 3

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
ze dne 26. 3. 2015

1. VZ bere na vědomí :
1.1 Zprávu o činnosti přednesenou Ing. Jiřím Bechným.
2. VZ schválilo následující body:
2.1 Rozpočtové opatření číslo 6
2.2 Rozpočet Svazku obcí Rapotice – Sudice na rok 2015

Plánované práce na hřišti s umělým povrchem
Jiří Bechný

Na umělce doplníme pásky uchycující sítě, dále se doplní lanka, svorky a napínáky. Povrch se zamete, instaluje se síť, židličky, stůl a popelnice. V případě příznivého počasí (5 dnů slunečno) se hřiště zelenou skalicí (likvidace mechu).
Začátkem května by se měly provést kamerové prohlídky odvodní trubky DN 200.
V případě ucpání se tato propláchne.
Na začátku května je objednána výměna a čištění písku (opět musí být sucho).
Taktéž bude provedena elektro revize. Současně se bude kontrolovat výše hladiny
vody ve vsakovací šachtě, na které byl osazen kontrolní poklop (nosnost 40 tun).
V případě, že bude výška hladiny v úrovni vtokového potrubí, bude zakoupeno čerpadlo s hadicemi, udělána elektropřípojka a zahájeno automatické čerpání vody.

2.3. Rozpočtového výhled Svazku obcí Rapotice – Sudice 2016 - 2017
2.4 Rozpočet Obce Rapotice na rok 2015

Z obecní kroniky - rok 1985

2.5 Rozpočtový výhled Obce Rapotice na rok 2015

aneb dění v obci před třiceti lety

2.6 Systém náležité péče obce Rapotice
ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 995/2010, kterým
se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a
dřevařské výrobky.
2.7 Notářský zápis – Dohodu o narovnání
uzavřenou mezi obec Rapotice, se sídlem Rapotice, Hlavní 55, PSČ
675 73, IČ 00290335 zastoupená starostou obce, panem Ing. Jiřím Bechným, narozeným 09.02.1966, trvale bytem Rapotice, Hlavní 129, PSČ
675 73 a panem Petrem Kopuletým, narozeným 13.02.1971, trvale bytem Hluboké 13, PSČ 675 71, IČ 41548850, a paní Ing. Hana Lukasovou,
narozenou 08.01.1944, r.č. 445108/443, trvale bytem Brno, Řezáčova
766/48, PSČ 624 00.
2.8 Smlouvu o vlastnictví k majetku České republiky (§22 odst. 2 zák.
218/2000 Sb.)
Na jejímž základě bude bezúplatně převeden majetek Přilba hasičská,
kalhoty ochranné hasičské v účetní ceně 12.622,26 Kč z České republiky
– Záchranný útvar HZS ČR na Obec Rapotice.
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Andrea Manová

Rada MNV se schází k jednání 1x za 14 dnů, vždy v pondělí. Plenární zasedání
se koná každé dva měsíce.
V lednu přednášel Doc. Ing. Jaroslav Štefl CSc, rodák z obce, o životě v Iráku s
diapozitivy. Vyučoval tam elektrotechniku.
Taneční zábavy jsou navštěvovány hojně: s hudbou pro mladé až přes 500
účastníků, plesy a zábavy s dechovkami od 180 - 250 účastníků. Konalo se 19
zábav, nejčastěji hrála skupina Argon - osmkrát.
JZD nakoupilo nové stroje za 1,3 mil. Kčs. Do provozu byla předána přístavba
dílny, jejíž součástí bylo sociální zařízení pro pracovníky.
V červnu odjelo 6 žen na spartakiádu do Prahy - pí. Zdenka Křivánková,
pí. Jana Kvardová, pí. Eva Jeřábková, pí. Jarmila Tesařová, pí. Marie Kmečová, pí. Milada Lišková.
V areálu ,,chovatelů" (dnes kaple) je v provozu líheň kuřat, pořádají se zde
výstavy drobného zvířectva.
Vedoucí prodejny pí. Miluši Křížovou (odstěhování), nahradila pí. Fraňková
z Kralic. Pí. Stanislava Chadimová nastoupila za pí. Doležalovou z Březníka.
Nedostatek zásobování je u mrazniček, šicích strojů, jízdních kol, pánských
svetrů, tepláků, bavlněného zboží, vlny na pletení a vyšívacích bavlnek.
květen 2015
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2.9 Smlouvu číslo S1501065A uzavřenou mezi Obcí Rapotice a Svět oken
s.r.o. IČO 25831925 Jasenice 1254, 755 01 Vsetín
na dodávku a montáž oken a dveří na OÚ Rapotice v částce 143.433,- Kč.

Pronájem umělého hřiště
CENA ZA PRONÁJEM HŘIŠTĚ
Cena za pronájem hřiště

... 50;- Kč / 1 hodina

Cena permanentky

osoby starší 18-ti let
... 400;- Kč / rok
osoby od 15 do 18 let ... 200;- Kč / rok
Osoby mladší 15 roků mají vstup zdarma a nesmí víceúčelové hřiště využívat bez doprovodu osoby starší 18 let.
REZERVACE
Držitel permanentky si může rezervovat hřiště na 2 hodiny/1 týden.
V případě, že bude hřiště volné, může je navštívit i několikrát za týden a již
nic neplatí.
Pokud hřiště využívá držitel permanentky, potom:
- spoluhráč - držitel permanentky neplatí nic,
- spoluhráč bez permanentky platí cenu 20;- Kč/1 hodina,
avšak nejvýše do 50,- Kč/hodinu za celé hřiště.
Spolek si může rezervovat hřiště na 2 x 2 hodiny/1 týden. (50,- Kč/1 hodnu).
Přítomné osoby žádný poplatek neplatí. V rezervované době za hřiště a přítomné osoby spolek zodpovídá.
OBJEDNÁVÁNÍ REZERVACÍ, ÚHRADA PERMANENTEK A HODINOVÝCH POPLATKŮ

2.10 Smlouvu číslo S1501065B uzavřenou mezi Obcí Rapotice a Svět oken
s.r.o. IČO 25831925 Jasenice 1254, 755 01 Vsetín
na dodávku a montáž oken a dveří na OÚ Rapotice v částce 8.636,- Kč.
2.11 Smlouvu o nájmu bytu 193/4 nacházející se v 3 NP. Bytového domu
č.p. 193 na ulici Školní Rapotice uzavřenou mezi Obcí Rapotice a Markétou
Doubkovou nar. 9,11,1990 bytem K Sokolovně 162, 675 73 Rapotice
2.12 Výběr právního zástupce Obce Rapotice a to takto:
Pro jednoduché právní služby se bude využívat Mgr. Hanzelovou Blanku
Mezihorní 476, 664 82 Říčany (občansko právní poradenství).
Pro složité právní služby se bude využívat advokátní kancelář Jančík a
Jančík Valová Růžová 307, 763 02 Zlín.
Před zadáním provedení právních služeb zastupitelstvo provede odsouhlasení u koho bude právní úkon vyžádán.
2.13 Vyhlášení Dotačního programu „Podpora zájmových činností v obci
Rapotice v roce 2015
Před zadáním provedení právních služeb zastupitelstvo provede odsouhlasení u koho bude právní úkon vyžádán.
2.13 Vyhlášení Dotačního programu „Podpora zájmových činností v obci
Rapotice v roce 2015.

Rezervace vyřizuje paní Filipková, tel. 602501241 (568643935), K Sokolovně 144.

Kontakt na zastupitele

Seznam je veden na obecním úřadu (pí. Filipková) a je vyvěšen na hřišti.
Ing. Jiří Bechný - starosta
Ing. Jiří Chytka - 1. místostarosta
Alena Janšová - 2. místostarosta
Milan Laš
Mgr. Jaroslava Polehlová
Libor Man
Mgr. Zdeněk Strašsák

VYZVEDÁVÁNÍ KLÍČŮ, PLATBA
Úhrady na obecním úřadu, paní Filipková,
případně 602501241 (568643935), K Sokolovně 144
V případě nepřítomnosti paní Filipkové
u Ing. Bechného 602 510 758, Hlavní 129 nebo
u Jaroslava Doubka 731 822 107, K sokolovně 162.
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tel. 602 510 758
tel. 602 600 299
tel. 777 778 614
tel. 773992046
tel. 777250835
tel. 606779160
tel. 732275674

Bechny.J@seznam.cz
Jiri.Chytka@gmail.com
homek@seznam.cz
mlas@seznam.cz
polehla.j@volny.cz
manlibor@seznam.cz
strasak.zdenda@seznam.cz
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SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD - popelnice

Odpady v obci a jejich likvidace

Občan může využívat neomezený počet popelnic .

KOVOVÝ ODPAD
Na dvoře obecního úřadu je umístěn kontejner na kovový odpad - občané mohou kovový odpad ukládat v úředních hodinách OÚ.
Minimálně 1krát ročně bude v obci proveden sběr kovového odpadu. Na vyhlášený den občané umístí kovový odpad před svými domy.
Potřebu pomoci s odnosem těžkých kusů nahlásí na tel. 602 510 758.

Termíny odvozu 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6 a
tak dále...

každý sudý týden
v úterý

Odvoz

BIO odpad
obecní úřad
Náves
nádraží
Sokolovna, boční vchod

Dvoz

HNĚDÝ kontejner
(vždy dva)
880 litrů

duben—listopad
každé pondělí
prosinec—březen
1. pondělí v měsíci

MODRÝ kontejner
1.100 litrů

lichý pátek

VYUŽITÍ SBĚRNÝCH DVORŮ
Občan si vyzvedne proti podpisu na OÚ kartičku opravňující zdarma uložit
odpad do vybraných sběrných dvorů v okrese Třebíč. Nejbližší sběrný dvůr je
u rybníka Rathán v Náměšti nad Oslavou.
Seznam odpadů, které lze ukládat, je ke stažení na webové stránce Obce
Rapotice.
Po uložení odpadu na sběrný dvůr je nutno bezodkladně vrátit kartičku na OÚ.
Odvoz

NEBEZPEČNÝ odpad
obecní úřad

kontejner

23. 5. 2015, 10-11 h

PAPÍR
prodejna
Náves
obecní úřad

PLASTY, NÁPOJOVÉ KARTONY
prodejna
náves
obecní úřad

ŽLUTÝ kontejner
1.100 litrů

lichý pátek

BÍLÝ kontejner

sudá středa

SKLO bílé
VELKOOBJEMOVÝ odpad

Odvoz

sokolovna
Náves

kontejner 20 m3
s bočními vraty

22. až 25. 5. 2015

sokolovna
Náves

kontejner 20 m3
s bočními vraty

podzim

900 litrů

SKLO barevné

U těchto svozů se snažíme domluvit, aby kontejnery v obci zůstaly až do naplnění (minimálně 5 dnů).
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prodejna
Náves
nádraží
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prodejna
Náves
nádraží
květen 2015

ZELENÝ kontejner

sudá středa

900 litrů
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