
 
OBEC RAPOTICE ČERVEN 2021 

ZPRAVODAJ 

Jiří Bechný 
SLOVO STAROSTY 

Vážení spoluobčané, 

dostává se vám do rukou další ze 
zpravodajů Obce Rapotice. 

Doufám, že jste bez vážných zdra-
votních či ekonomických problémů 
přečkali dobu koronavirovou a že, 
pokud se nám koronavir vrátí, tak 
zejména díky naočkovaným již jen 
ve ztenčené míře. Pojďme se okle-
pat a hledět s optimismem do dal-
ších měsíců . 
Děkuji vám všem, že jste obezřetně 
dodržovali předepsaná opatření. 

Bohužel, společenská a spolková 
činnost byla výrazně utlumená (za 
zvýšených hygienických opatření 
proběhla Velikonoční procházka a 
Toulky jarní přírodou), ale již i zde 
se blýská na lepší časy. Proběhla 
prakticky v neomezeném rozsahu 
Rapotická letní noc a již desátý roč-
ník Rapotického sedmiboje, které  
uspořádalo FC a Mirek Chadim. Za 
to jim děkuji. Obě akce - stejně jako 
většinu dalších, tradičních i nových - 

materiálně a finančně podpořil 
obecní úřad. Jen tak dále! Budeme 
se těšit na Pivní slavnosti a snad i 
další akce.  

V březnu schválilo zastupitelstvo 
rozpočet na rok 2021. Rozpočet 
najdete na straně 7. 
Příjmy od finančního úřadu za měsí-
ce leden až květen nedosáhli ani 
příjmů roku 2019 – viz tabulka, úda-
je za období leden - květen: 

2019 2 765 851,99 Kč 
2020 2 309 719,93 Kč 
2021 2 721 241,32 Kč. 

Na účtu máme 9,05 milionu Kč, zbý-
vá nám splatit část úvěru za rekon-
strukci ulice K Sokolovně a Náves ve 
výši 4,664 milionu (budeme platit 
ještě 41 měsíců částkou 118.000 
měsíčně).  Dále jsou před námi tři 
splátky ve výši 112.000,- Kč za nově 
pořízený traktor, posypač  a vlečku. 
Jiné úvěry či půjčky obec nemá. 
Dá se říci, že finanční situace obce 
je stabilizovaná a obec může pro-
vést naplánované akce. 



Hlavní naplánovanou akcí je přístav-
ba dvou nových učeben ZŠ 
v rozpočtových nákladech ve výši 
7,12 milionu. Od ministerstva pro 
místní rozvoj jsme dostali dotaci ve 
výši 3.769.341,- Kč. Probíhá výběr 
firmy, která provede výběrové řízení 
na zhotovitele a další nutné kroky.  
Starosti nám dělá situace na staveb-
ním trhu Dochází ke zdražování ma-
teriálu a stavebních prací prakticky 
ze dne na den, dokonce některé ma-
teriály ani není možno sehnat. 
Hrozí tak, že budeme muset zaplatit 
vyšší částku, protože výše poskytnu-
té dotace je neměnná. (Například 
při vysoutěžení akce za 11 milionů, 
budeme muset akci provést, zaplatit 
11 milionů, zkolaudovat a pak čekat 
možná i rok než nám bude dotace 
3,79 milionu uhrazena. Po tuto dobu 
si budeme muset peníze na dofinan-
cování akce půjčit u některé banky.) 

Do 31.10.2021 proběhne rekon-
strukce veřejného osvětlení, tvoře-
ná demontáží stávajících výbojko-
vých svítidel s výložníky v počtu 62 
ks (budou nahrazeny 127 kusy no-
vých LED svítidel), řízením nasvětlení 
obce  a dalším příslušenstvím veřej-
ného osvětlení. 
Z výběrového řízení vzešla jako vítěz 
firma Datmolux s nejnižší cenou 
1,524.746,17 Kč (50% ceny je kryta 
dotací). 
V rámci přípravy jsme provedli ener-
getický audit, vytvořili pasport veřej-
ného osvětlení a projekt nového 
osvětlení. 

V červenci vybudujeme přístřešek 
na traktor nákladem 100 tisíc Kč. 

V letošním roce jsme schválili pach-
tovní smlouvy na některé zeměděl-
ské pozemky. 14. 7. 2021 budeme 
otevírat obálky zájemců na pacht 
bytu Školní 193/4. Následovat bude 
pacht na zrekonstruovanou místnost 
v ubytovně a po červencovém do-
končení rekonstrukce i pacht bytu 
2+KK Bítešká 21. 

Za zmínku stojí i strategický plán 
obce (strana 15), který představuje 
akce naplánované na nejbližší roky v 
závislosti na příjmech obce. Prosíme 
občany o připomínky či náměty. 

O hospodaření v lese za rok 2020 se 
dočtete na straně 16. Díky dotacím z 
Kraje Vysočina jsme pokryli ztráty 
způsobené kůrovcem. 

U parkoviště OÚ byl instalován  
Z BOX od firmy Zásilkovna z boku 
OÚ, který umožní zasílání a přijímání 
zásilek celých 24 hodin a to po sta-
žení mobilní aplikace a úhradě pře-
pravního poplatku. 

O dalších věcech z obce se dočtete 
dále ve zpravodaji. 
Závěrem bych vám chtěl do dalšího 
období popřát vše nejlepší a hlavně 
hodně sousedské pohody. 
PS: Samozřejmě uvítáme jakékoliv 
návrhy či nápady na zlepšení života 
v obci. Sdělte je, prosím, přímo sta-
rostovi emailem, dopisem do 
schránky OÚ či ústně. 
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Výstavba chodníků podél silnice 

I/23 na ulici Hlavní 

PLÁNOVANÁ AKCE 

Plánujeme vybudovat chodníky u 
příjezdu od Vysokých Popovic vlevo 
od Soukupových k Loveckým na 
křižovatce k nádraží a od nové ka-
ple vpravo po uličku na Náves. 
Tam, kde bude dostatek místa a 
majitelé sousedních pozemků s tím 
vysloví souhlas, provede se i po-
délné parkovací stání. Pod 
chodníky bude nová dešťová kana-
lizace. 
V listopadu 2020 proběhlo ge-

ometrické zaměření a byla zaháje-

na práce na projektové doku-

mentaci. Na podzim 2021 bychom 

chtěli zažádat o dotaci na výstavbu.     

Obnova, zajištění a výchova lesních 
porostů do 40 let věku  

Krajský úřad Kraje Vy-

sočina  

+rozpočtové náklady 35.970 Kč  

+schválená dotace 35.970 Kč (100%)  

V tom je zahrnuto: 
- přirozená a umělá obnova síjí   
- umělá obnova sadbou  
- zajištění lesních porostů. 

Obnova lesních porostů Rapotice 

Státní fond zemědělské 
infrastruktury 

+rozpočtové náklady 1,196.000 Kč 

+schválená dotace  1,196.000 Kč (100%) 

Projekt umožní zpracovat a založit nový 

trvale udržitelný lesní porost. Umožní 

zajistit kvalitní sazenice, kvalifikovaný 

personál a v hodnou techniku pro zpra-

cování a přípravu ploch k výsadbě. 

Rychlé zalesnění vhodnou dřevinou 

skladbou pomůže vytvořit kvalitní a tr-

vale udržitelný lesní porost. 

Oprava schodů u sokolovny 

OÚ Rapotice 

+rozpočtové náklady 35.970 Kč  

Opravu schodů zdržela koronakrize. 

Do konce června bude hotová. 

Oprava schodů a prostoru před vstupními 
dveřmi sokolovny 

OÚ Rapotice 

+rozpočtové náklady 91.706 Kč Akci zdržela 
koronakrize. Do konce července bude hotovo. 

PROBÍHAJÍCÍ A CHYSTANÉ AKCE 
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Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Ministerstvo průmyslu 
a obchodu 

Státní program na pod-
poru úspor energie pro 
rok 2021 - EFEKT 2021 

+rozpočtové náklady 1,524 mil. Kč 

+požadovaná dotace 762.000 Kč 

+podíl obce 762.000 Kč (50%) 

(V letošním roce byla poslední šan-

ce takovou dotaci získat).  

V rámci rekonstrukce letos vymění-

me do konce října 62 kusy stávají-

cích výbojkových svítidel za 127 

kusů svítidel s technologií LED, po-

řídíme řízení nasvětlení obce a dal-

ší příslušenství veřejného osvětle-

ní. Osvětlení bude stejnoměrné po 

celé délce. 

V rámci přípravy jsme provedli 

audit a vytvořili pasport a projekt 

nového veřejného osvětlení. 

Energoregion 2020  

 

Z dotace ve výši 62.000 Kč jme 

zakoupili motorový postřikovač 

a zametač k traktoru. 

Podpora domácího kompostování 

Ministerstvo ži-
votního prostře- dí 

Akce je vedena naší obcí a jsou do ní 
zapojeny ještě obce Zárubice a Odu-
nec. 

+celkové náklady 717.395,69 Kč 
+schválení dotace 609.786,33 Kč (85%) 
+podíl všech tří obcí  

107.609,36 Kč (15%) 

V současné době se dokončuje rozdá-

vání BIO kompostérů o objemu 0,9 

m3; kompostéry jsou poskytnuty 70ti 

občanům, kteří o ně požádali. 

Občan dostane kompostér proti pod-
pisu smlouvy zcela zdarma. Ve 
smlouvě se ale musí zavázat, že po 
dobu 5-ti roků bude kompostér využí-
vat v Rapoticích na tvorbu biohumusu 
- odlehčíme tak odvozu kontejnerů 
s bioodpadem.  

Rekonstrukce školního hřiště Ra-
potice 2020 

Ministerstvo  
pro místní rozvoj 

+rozpočtové náklady 1,204 mil. Kč 

+požadovaná dotace 963 tis. Kč 

+vlastní podíl 241 tis.Kč (20%) 

Žádost byla zamítnuta. 
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Nákup malotraktoru, sypače a přívěsného vozíku 

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 

fond, a.s.  (PGRLF) 

 

Dotace formou úvěru na techniku 

pro lesní hospodářství (50% z ceny) 

+skutečné náklady činí 672.000,- Kč bez 
DPH.  

Traktor, sypač a přívěsný vozík jsme při-
vezli 28. dubna. 

Rekonstrukce budovy Bítešská 21 

Fond Vysočiny 

Program obnovy ven-
kova Vysočiny 

+rozpočtové náklady 279.597 Kč 

+schválená dotace 100.000 Kč (35,76%) 

+podíl obce 179.597 Kč (64,24%) 

Provádíme rekonstrukci západního by-
tu 2+KK. Z rozpočtu obce bude prove-
dena nová elektřina, plyn a voda. 

K úplnému dokončení oprav chybí 

několik kroků (například fasáda), pro 

které se budeme snažit získat dotaci. 

Přístřešek na traktor  

OÚ Rapotice 

+rozpočtové náklady 100.000 Kč 

V červenci vybudujeme na dvoře 
obecního úřadu přístřešek na trak-
tor a příslušenství. 

Bude to lehká stavba s dřevěnou 
konstrukcí a krytá plechem. 

Kromě vlastního traktoru nám 
umožní uskladnit další materiál, 
který pracovníci obce využívají. 
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Ing. Jiří Bechný - starosta 602 510 758   Bechny.J@seznam.cz 

Mgr. Zdeněk Strašák - místostarosta 732275674  strasak.zdenda@seznam.cz  

Ing. Jiří Chytka Mgr. Jaroslava Polehlová 

Mgr. Aleš Kolařík Aleš Svoboda 

Milan Laš  

Rozšíření odborných učeben ZŠ Rapotice 

Integrovaný regionální operační program 

7.výzva Oslavka, o.p.s.-IROP-
vzdělávání III. 

+rozpočtové náklady 

7,122.131,10 Kč 

+požadovaná dotace 3,769.341,00 Kč (95%) 

+podíl obce 199 132,37 Kč (5%) 

Zvažujeme zda začít se stavbou nyní, protože 
raketově rostou ceny materiálů, ale dotace je 
neměnná. 

Oprava lesní cesty v 

Zašově 

OÚ Rapotice 

Postupně opravujeme 
nejhůře poškozené část 
této lesní cesty 

V loňském roce jsme 
provedli opravy za Kč, 
letos zatím za Kč. 

Územní plán obce 

Fond Vysočiny 

 

+rozpočtové náklady 174.000 Kč 

+schválená dotace 100.500 Kč 
(57,76%) 

+podíl obce 73.500 Kč (42,24%) 

Obsahem projektu je zhotovení no-

vého územního plánu Obce Rapoti-

ce v souladu s předepsanou legisla-

tivou a podle jednotlivých etap. 

Platnost současného končí v roce 

2022. 

Web obce 

Fond Vysočiny 

 

+rozpočtové 

náklady 35.000 Kč 

+požadovaná dotace 17.500 Kč (50%) 

+podíl obce 17.500 Kč (50%) 

Program na podporu rozvoje ICT a 

regionální ICT infrastruktury v Kraji 

Vysočina umožní pořídit nové webo-

vé stránky přístupnější občanům 

(úhrada poplatků za popelnice a pej-

sky pomocí Portálu občana). 
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Návrh rozpočtu Obce Rapotice na rok 2021  
PŘÍJMY rozpočet 2020 skutečnost 2020 návrh 2021 

Daňové příjmy třída 1 (podíly z daní a správ. poplatků) 8 200 000 Kč 7 698 748,33 Kč 7 600 000 Kč 
Nedaňové příjmy třída 2 (z vlast. služeb, pronájmy, úroky) 600 000 Kč 1 201 258,83 Kč 1 100 000 Kč 

Přijaté transfery třída 4 (dotace) 112 900 Kč 11 824 455,68 Kč 127 900 Kč 

Zůstatek k 31.12.2020 0 Kč 0,00 Kš 7 632 972 Kč 

Příjmy celkem 8 912 900 Kč 20 786 462,64 Kč 16 460 872 Kč 

Průmysl a ostatní hospodářství   VÝDAJE  

1014 Dotace (kynol. klub, masliv. Kroužek) 35 000 Kč 35 000,00 Kč 25 000 Kč 

1031 lesy 1 500 000 Kč         1 026 500,74 Kč  1 585 000 Kč 

2212 silnice 10 000 Kč 30 511,16 Kč 20 000 Kč 

2219 komunikace 0 Kč 0,00 Kč 140 000 Kč 

2223 bezpečnost silnič. provozu 0 Kč 0,00 Kč 0 Kč 

2310 pitná voda 16 600 Kč 16 590,00 Kč 16 100 Kč 

2321 odpadní vody 5 400 Kč 5 400,00 Kč 5 460 Kč 

Služby obyvatelstvu    

3117 školství 1 569 250 Kč 682 678,00 Kč 7 115 000 Kč 

3311 divadelní kroužek 15 000 Kč 15 000,00 Kč 10 000 Kč 

3314 knihovnictví 16 000 Kč 6 949,00 Kč 16 000 Kč 

3326 oprava pomníku obětem válek 50 000 Kč 0,00 Kč 35 000 Kč 

3341 veřejný rozhlas  15 000 Kč 1 525,00 Kč 5 000 Kč 

3399 ostatní záležitosti kultury 90 000 Kč 38 018,00Kč 40 000 Kč 

3412 sport. zaří. v majetku obce+ubyt. 300 000 Kč 173 106,14 Kč 290 000 Kč 

3419 sport         165 000 Kč 131 000,00 Kč 135 000 Kč 

3421 zájm. sport. činn. umělka+dět. h. 14 000 Kč 477 385,03 Kč 15 000 Kč 

3612 bytové hospodářství 330 000 Kč 297 603,64 Kč 371 000 Kč 

3631 veřejné osvětlení 145 000 Kč 187 954,65 Kč 1 669 662 Kč 

3635 pořízení nového územního plánu 0 Kč 0,00 Kč 250 000 Kč 

3639 komunální služby 850 000 Kč 1 055 059,67 Kč 820 000 Kč 

3722 odpadové hospodářství 600 000 Kč 453 231,71 Kč 820 000 Kč 

3745 péče o vzhled obce 50 000 Kč            16 197,00 Kč  40 000 Kč 

5512 požární ochrana 150 000 Kč 63 456,00 Kč 150 000 Kč 

Veřejná správa    

6112 zastupitelstvo obce 469 000 Kč 468 816 Kč 469 000 Kč 

6115+ 18 volby do  krajů 0 Kč 16 424 Kč 0 Kč 

6171 vnitřní správa 850 000 Kč 822 805,57 Kč 850 000 Kč 

6310 platba úroků, poplatky 110 000 Kč 128 014,93 Kč 110 000 Kč 

6330 převody vlastním fondům 0 Kč 766 000,00 Kč 0 Kč 

6399 ostatní finanční operace 150 000 Kč 168 511,00 Kč 150 000 Kč 

6409 0 Kč 83 1450,00 Kč 0 Kč dary, finanční příspěvky 

Financování    

8124 splátky úvěrů 1 416 650 Kč 1 416 650,00 Kč  1 416 650 Kč 

Výdaje celkem 8 921 900 Kč 13 600 010,66 Kč 16 460 872 Kč 
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Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

24. ÚNORA 2021 

ZPRÁVA Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE 

Na účtech obce je k dnešnímu dni cca 8,6 mil. Kč. 

Získali jsme dotaci na veřejné osvětlení, je zpracovaný projekt, výběrové 

zřízení na dodavatele proběhne v březnu. 

Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele územního plánu obce, přišly tři na-

bídky, byl vybrán ing. Vávra. 

V obecním domě ul. Bítešská  č.p. 21 probíhají stavební práce.  

V ubytovně v sokolovně proběhnou opravy podlahy a další práce firmou 

Franz v průběhu března. 

Koupě malotraktoru pro obec – čekáme na vyjádření z ministerstva o splně-

ní podmínek získání dotace. 

Nákup kompostérů – v nejbližší době proběhne výběrové řízení na dodava-

tele. 

Nové učebny v ZŠ – čekáme stále na písemné stanovisko ohledně odsouhla-

sení dotace – prozatím je nám schválení sděleno pouze ústně. 

Informace ohledně obecních pozemků za rodinnými domy v ulici Padělky – 

pacht pro zájemce. 

V rámci pozemkových úprav nám zůstalo cca 21 hektarů trvalého travního 

porostu – propachtovali jsme je zájemcům dle předložených nabídek. 

Z – BOX – bude nově umístěn v prostorách u obecního úřadu s možností 

využití služeb Zásilkovny pro občany. 

Výběr zhotovitele webových stránek obce je zatím pozastavený, námi oslo-

vené firmy zatím nesplňovaly vhodné podmínky dané smlouvou. 

                                          

SCHVÁLENÉ DOKUMENTY 

* Rozpočet obce na rok 2021 

* Střednědobý výhled hospodaření obce  na rok 2022 – 2023 

* Umístění schránky Z – BOX u obecního úřadu            

* Pachtovní smlouvy - pan Mihalisko, pan Balun 
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* Pachtovní smlouvy – zemědělský pacht 

* Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene -přípojka NN 

* Smlouva o dílo na zhotovení územního plánu s ing. Vávrou 

* Darovací smlouva – Obec Rapotice x FC Rapotice - darovali jsme klubu FC 

Rapotice pozemek u kabin. O převodu bylo rozhodnuto v roce, rozhodnutí ne-

prošlo doposud veřejným zasedáním. 

* Schválení Strategického plánu obce pro rok 2021. Plán je podmínkou pro to, 

abychom na schválené akce mohli čerpat dotace.  Znění plánu je straně 15. 

RŮZNÉ 

Místostarosta informuje o práci a situaci v lese (roste zájem o prodej dřeva, 

stále je dostatek dřeva i pro občany k odběru na palivo). 

Místostarosta informuje o získané dotaci na lesy ve výši cca 1,6 mil. Kč. 

Starosta informuje o průběhu příprav pozemkových úprav a možnosti získání 

projektu na pozemkovou úpravu cesty směr Vysoké Popovice. 

DISKUZE 

p. Aleš Svoboda, člen zastupitelstva informuje občany o zaslané brožuře spo-

lečnosti GAS net ohledně případné výsadby stromů se zohledněním ochran-

ného pásma plynu. 

Starosta informuje o odložené opravě schodů do vstupních prostor sokolov-

ny – akce proběhne v jarních měsících letošního roku. 

pí. Kučerová – vedoucí prodejny COOP Rapotice upozorňuje občany na dů-

razné dodržování hygienických opatření v prodejně potravin. 

pí. Žaludová vznesla dotaz na plánovanou výstavbu chodníků v obci na ulici 

Hlavní , starosta vysvětluje danou situaci a výhledově možná řešení. 

pí. Žaludová vznesla dotaz na možnost odklizení zimního posypu z chodníku 

před svým domem – doporučeno prozatím posyp ponechat z důvodu bezpeč-

nosti. 

p. Doubek se vyjadřuje k zimnímu posypu v obci. 

p. Milan Pelc doporučuje obci k připravované výstavbě chodníků, aby čerpala 

dotace ve dvou částech s případnou možností částečného čerpání dle finanč-

ní situace v obci, dále se dotazuje na plánovaný odtok dešťové vody v této 

části obce z důvodu plánované výstavby chodníků – starosta vysvětluje a ob-

jasňuje danou situaci a připravované kroky ze strany obce. 

* 
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21. DUBNA 2021 

Na účtech obce je k dnešnímu dni cca 8,8 mil Kč. 

Obec získala dotaci na veřejné osvětlení, nyní se zpracovávají podklady pro 

výběrové řízení; proběhne výměna starých svítidel, přibude cca 65 nových. 

Projektant ing. Vávra pracuje na zpracování územního plánu obce. 

V ubytovně v sokolovně pokračují opravy podlahy, provádí se výmalba. 

Podařilo se již vyřídit potřebné podklady pro dotaci na traktor KIOTI, dne 

28. 4. 2021 dojde k předání. 

Byla podaná informace o výskytu covid 19 v obci. 

 

SCHVÁLENÉ DOKUMENTY 

* Smlouva o investičním úvěru na traktor číslo 2058032141, na jejímž zá-
kladě Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond poskytne obci Rapotice 
úvěr ve výši 672.000 Kč na pořízení nového traktoru KIOTI včetně příslušen-
ství a nový vozík SP3 včetně příslušenství.  
* Smlouvy o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny investičního úvě-
ru poskytnutého Fondem v rámci programu Investiční úvěry Lesnictví č. 
2059032111, na základě které PGRLF poskytne obci finanční podporu ma-
ximálně ve výši 336.000 Kč na snížení jistiny úvěru dle Smlouvy o úvěru. 
* Smlouvy o budoucí smlouvě o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce  
č. 2058032141-11, na základě které se obec zaváže do stanovené doby 
uzavřít s PGRLF k zajištění pohledávky PGRLF ze Smlouvy o úvěru, Smlouvu  
o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce. 
* Smlouvy o zajišťovacím převodu práva a o výpůjčce, který je součástí 
Budoucí smlouvy. 
* Zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistného plnění č. 2058032141-3. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Rapotice podpisem všech výše uve-

dených smluv, jejichž uzavření schválilo tímto usnesením. 

 
* Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-
001040019601/001-DURP uzavřená mezi obcí Rapotice a EG.D, a.s. - stav-
ba s názvem „Rapotice – Nádražní 99, NN kabelová přípojka. 

* Kupní smlouva uzavřená mezi P+L, spol. s r.o. a Obcí Rapotice na dodání 
traktoru KIOTI CK3310 H. 

* Kupní smlouva P+L, spol. s r.o. a Obce Rapotice na nákup vozíku SP3. 

strana 11 červen 2021 



* Kupní smlouva mezi obcí Rapotice a HITL, s.r.o. na veřejnou zakázku Pod-
pora domácího kompostování-OBEC RAPOTICE na dodání zboží v množství, 
druhu a technické specifikaci sjednaných v této smlouvě. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo o dodávce průzkumných a projektových 
prací mezi Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o. a Obcí Rapotice o rozšíření rozsa-
hu projektové dokumentace, navýšení ceny a posunutí termínů zhotovení 
akce Rapotice-novostavba chodníku ul. Hlavní a Nádražní. 

* Smlouva o dílo číslo 202002 mezi Obcí Rapotice a firmou Zdeněk Franc, 
Říčany. Firma Franc se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí stavbu Rekonstrukce schodů objektu sokolovny. 

 

RŮZNÉ 

Výběrové řízení na kompostéry  
Nejvýhodnější nabídku na zakázku „Podpora domácího kompostování-OBEC 

RAPOTICE“ předložil (a byl vybrán) účastník HITL, s.r.o., Dobelice. 

Vyřazení  drobného hmotného majetku Obce Rapotice ve Sboru dobrovol-
ných hasičů Rapotice 
Inventarizační komise rozhodla o vyřazení předmětů z inventáře z důvodu 

opotřebení nebo zničení a povoluje jejich odepsání z evidence. 

Zpráva kontrolního výboru 
Předseda kontrolního výboru seznámil zastupitelstvo obce i přítomné se 
zprávou kontrolního výboru za rok 2020. 
 

DISKUZE 

p. Svoboda – v nebezpečném odpadu byly vyhozeny pračky, televize. Upo-
zornit občany, že tento elektroodpad tam nepatří. V kontejnerech je ne-
využitý prostor, protože někteří občané nesešlapávají krabice a nezmač-
kají plasty. 
pí. Žaludová – oprava cesty k pyramidě. Pozemkový úřad bere na vědomí 
žádost obce o opravu této cesty. 
pí. Kmečová – oprava cesty za domy na ulici Kocperky. S úpravou se nepočí-
tá. 
p. Valachová – umístění mobilhausu na pozemek v obci. Obec takový poze-
mek nevlastní, vše je v majetku soukromníků. Obrátit se s dotazem na sta-
vební odbor MěÚ Náměšť n/Osl.  
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16. ČERVNA 2021 

Máme příslib dotace ve výši 3 769 341,62 Kč na zbudování dvou učeben 
nad tělocvičnou základní školy pro výuku a jako prostory pro kroužky.  
V čísle popisném 21 na ulici Bítešská probíhá na druhé polovině nemovitos-
ti rekonstrukce, provádí firma Franc. Vznikne zde nové bydlení 2+KK.  
Schody do sokolovny budou opraveny do konce července 2021, výše opra-
vy cca 100 000 Kč, provede také firma Franc.  
Kompostéry se již vydávají občanům, je s nimi podepisována smlouva o vý-
půjčce. Po 5 letech zůstávají kompostéry v majetku vypůjčitelům.  
Obec zažádala o dotaci na elektronické služby, dotace je v příslibu.  
Místnost v ubytovně je ve fázi konečné opravy. Poté bude vypsán záměr 
pronájmu. Vypíšeme také záměr pronájmu na byt v bytovém domě na ulici 
Školní. Nájemce poslal žádost o ukončení nájmu ke dni 31. 7. 2021. 
Se Z-Box zásilkovna máme smlouvu o umístění boxu u budovy úřadu.  
 

SCHVÁLENÉ DOKUMENTY 

* Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rapotice za rok 2020 
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bylo provedeno Krajem Vysoči-
na dne 28. dubna 2021. Byla přijata opatření k nápravě chyb a nedostatků. 
* Schválení návrhu závěrečného účtu Obce Rapotice za rok 2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje s výhradou. 
* Schválení účetní závěrky Obce Rapotice 
* Zpráva o hospodaření a účetní závěrky ZŠ Rapotice za rok 2020 
* Smlouva o dílo č. 202101 - Rekonstrukce bytu 2+KK Bítešská 21 
uzavřená mezi Obcí Rapotice a fy Zdeněk Franc, Říčany u Brna. Účelem 
smlouvy je rekonstrukce východní část místnosti objektu Bítešská 21 Rapo-
tice na dvoupokojový byt. Cena za dílo: 297 597 Kč. 
* Darovací smlouva, uzavřená mezi Obcí Rapotice a Krajem Vysočina 
Dárce Kraj Vysočina tímto poskytuje obdarovanému Obci Rapotice finanční 
dar ve výši 16 631 Kč. 
* Smlouva - VB kabel Bochníčková 
uzavřená mezi obcí Rapotice a EG.D, a.s. Brno o zřízení věcného břemene 
pozemku p.č. 1549/3 v k.ú. Rapotice. 
* Smlouva o poskytnutí dotace FOND VYSOČINY 
uzavřená mezi obcí Rapotice a Krajem Vysočina Jihlava. Poskytnutí účelově 
veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Návrh 
územního plánu Rapotice“ ve výši 100 500 Kč. 
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* Smlouva havarijní pojištění přívěs -  havarijní pojištění vozidla – přívěs 
   Pojistná smlouva - traktor - sdružené pojištění vozidla 
   Pojistná smlouva přívěs povinné ručení - pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla 
Smlouvy jsou uzavřená mezi obcí Rapotice a Generali Česká Pojišťovna. 
* Dohoda o umístění zařízení VO  
uzavřená mezi obcí Rapotice a EG. D, a.s. člen skupiny E.ON.  Předmětem 
Dohody o umístění zařízení veřejného osvětlení na zařízení EGD je sjednání 
podmínek souvisejících s dočasným umisťováním zařízení pro rozvody VO.  
* Schválení zadávací dokumentace výběrového řízeni na dodavatele VO, a 
to včetně příloh číslo 1 až 9 a včetně smlouvy o dílo, která byla všem zastupi-
telům obce a to včetně oslovení 3 doporučených firem stran zaslání nabídky. 
Zastupitelstvo obce tímto zplnomocňuje starostu obce podepsáním smlouvy 
na dodávku VO s vítězem výběrového řízení s tím, že jediným kritériem jeho 
výběru je nejnižší cena při splnění dalších podmínek.  
* Provozní řád dětských hřišť 
Zastupitelstvo obce Rapotice schválilo provozní řád dětských hřišť. Jedná se 
o dětské hřiště na návsi a dětské hřiště na ulici Školní v obci Rapotic.  

 
NA VĚDOMÍ 

* Zpráva o hospodaření v lese za rok 2020 
* Hodnocení Systému náležité péče 
Hodnocení Systému náležité péče vyžaduje legislativa. 
Žádost o převod hospodářského výsledku ZŠ Rapotice za rok 2020 
Zastupitelstvo Obce Rapotice souhlasí s pokrytím zhoršeného výsledku opat-
ření ZŠ Rapotice za rok 2020 ve výši 20.530,73 Kč z rezervního fondu ZŠ Ra-
potice. 
* Dohoda VPP 
Byla podepsána dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a 
poskytnutí příspěvku s Úřadem Práce ČR na ro 2021. 

 
DISKUSE 

Platí pořád vyhláška o pálení klestí.   Ano. Platí. 
Bude se opravovat taras pod sokolovnou na západní straně?   Ano, s opra-
vou se počítá do budoucna. V současné době se budou opravovat schody u 
sokolovny. 

*** 
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STRATEGICKÝ PLÁN OBCE RAPOTICE 

K budování a obnově obecního majetku využíváme především dotace z 
různých zdrojů. 

Vypracování a schválení strategického plánu je nutnou podmínkou pro 
získání některých dotací. Do plánu jsme zahrnuli akce v průběhu příš-
tích dvou let. 

Realizace akcí je pozdržena omezeními při pandemii a bude záviset na 
dostupnosti finančních prostředků v dalších letech. 

 

Rekonstrukce budovy 21  2021 

Úprava zeleně na Návsi 2021 - 2022 

Parkové úpravy zeleně, pietní místo 2021 - 2022 

Rekonstrukce školního hřiště 2021 - 2024 

Rekonstrukce hřiště - umělky 2022 - 2024 

Vybudování chodníku na ulici Hlavní 2021 - 2024 

Rekonstrukce lesní cesty Zašov 2021 - 2022 

Renovace kříže a prostoru na křižovatce 2021 - 2024 

Vybudování tříd, učeben v ZŠ 2021 - 2024 

Revize územního plánu 2021 - 2024 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 2020 - 2024 

 Vybudování aleje na Dolnech 2022 - 2024 

Aktualizace a modernizace webových  
stránek, obnova PC a tiskárny obce 2021 - 2022 

Oprava schodů a východního okolí u sokolovny 2021 

* 
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Zdeněk Strašák 

ZPRÁVA O LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ ZA ROK 2020 

Naše obec hospodaří na lesní ploše o výměře 87 hektaru. O les pečuje od-
borný lesní hospodář Ing. Přemysl Tomek.   
Pravidelně kácíme staré porosty, dřevo Ing, Tomek prodává na pilu 
(místní, v Retzu a do Číny). Vymýcené plochy zalesňujeme. Dlouhodobě 
zalesňujeme tak, abychom v maximální míře obnovili druhovou pestrost a 
přirozenou skladbu lesa. Vysazujeme pestrou skladbu dřevin přizpůsobe-
nou konkrétnímu stanovišti. (Úspěšnou výsadbu můžete vidět u lesní ces-
ty na Jakubov vlevo).  Taková výsadba je však náročnější a dražší. 
Hospodaření v roce 2020 bylo výrazně postižené kůrovcovou kalamitou.  
Nezůstaly nám žádné porosty, které by byly v pořádku. Výsadbu jsme pro-
vedli v maximální možné míře; limitující byl nedostatek pracovních sil, ale 
především nedostatek sadby listnáčů. Výraznou pomocí jsou v tomto pří-
padě dotace z Kraje Vysočina. 
Pro práce v lese jsme získali dotaci na traktor.  
 

TĚŽBA DŘEVA 

V roce 2020 probíhala pouze těžba kalamitní. Stromy napadené kůrovcem 
je třeba vytěžit, dopravit na svozové místo a prodat na pilu. V důsledku 
nadbytku klesaly v průběhu roku výkupní ceny. V průběhu roku začali ode-
bírat dřevo do Číny na konci roku začaly ceny stoupat. Ing. Tomkovi, který 
zajišťuje prodej, se podařilo všechno vytěžené dřevo průběžně prodávat. 
Potýkali jsme se s nedostatkem těžařů a nárůstem mezd pracovníků 
v lese. Přepravci jsou zahlceni a nestačí dřevo odvážet. 
Dřeva je stále nadbytek. Prodej místním palivářům probíhá po celý rok, 
bez omezení. 
Maximální výše těžby na roky 2013-2022 je stanovena Lesním hospodář-
ským plánem na 8200 m3. V letech 2013 - 2016 bylo vytěženo 3012 m3. 
 
 Množství vytěženého dřeva 

2016    490 m3 (nahodilá těžba) 
2017    460 m3 (nahodilá těžba) 
2018   982 m3 (kalamitní těžba - vichřice) 
2019  1 490 m3 (kůrovec) 
2020  1 804 m3 (kůrovec) 

Celkem jsme tedy od roku 2013 vytěžili 8 238 m3.  
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PRODEJ DŘEVA 

Na pilu jsme prodali  887,39 m3 v ceně 585.483 Kč. 
27 palivářům jsme prodali  328,67 m3 v ceně 103.688 Kč.  
Celkem to je  1.216,06 m3  v ceně 689.171 Kč. 

 
 

PÉČE O LES 
Práce v lese je stále víc. Jsou závislé na počtu pracovníků. Významně pomá-
hají obecní zaměstnanci. Zdražují se vstupy do lesního hospodářství (sazeni-
ce, postřiky atd.). Pro rok 2020 jsme v rozpočtu navýšili kapitolu lesního hos-
podářství. Díky dotacím z Kraje Vysočiny jsme nebyli ve ztrátě. 
Vykácené prostory znovu zalesňujeme. Rozloha těchto ploch se stále zvyšuje. 
Nemáme dostatek pracovníků.  
S výsadbou nových stromků začínáme ihned, jak to počasí dovolí. Oplocenky 
i výsadbu zajišťovali obecní pracovníci. Dosazování sazenic proběhlo přede-
vším v Okrouhlíku a v Zašově. Připravovaly se plochy na satbu a oplocenky. 
Z důvodu velké poptávky je cena sazenic stále vyšší. A hlavně – sazenic je 
nedostatek, nejsou. Na péči o porost klademe zvláštní důraz. Vznikají pěkné 
mladé smíšené porosty. 
V letošním roce jsme zkoušeli místo výsadby setí semen. Zatím jsou výsledky 
uspokojivé. 
Suché stromy, z nichž kůrovec vylétl, necháváme stát, aby vytvořily na pase-
kách alespoň trochu stín pro nové sazenice.  

Z celkové částky na péči o les činí 87.255 Kč podíl na oplocenky. 
 
Postupně opravujeme lesní cesty v Zašově. Jsou v nevyhovujícím stavu a neu-
možňují odvoz vytěženého dřeva na skládku ani případný zásah hasičů. 
  

datum faktura výdaje - DPH výdaje + DPH 

 CELKEM  797 354,00 Kč 962 860,00 Kč 

13.04.2020 2001015 210 076,70 Kč 252 630,00 Kč 

10.07.2020 2001036 40 799,00 Kč 49 367,00 Kč 

19.07.2020 2001037 180 968,00 Kč 218 971,00 Kč 

09.09.2020 2001048 117 102,00 Kč 141 693,00 Kč 

19.11.2020 2001065 248 408,60 Kč 300 199,00 Kč 
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EKONOMICKÉ ÚDAJE 
Ceny a množství jsou závislé na ochotě pil dřevo přijímat. Snižuje se cena 
vykupovaného dřeva. Ztráty z části kompenzujeme dotacemi z Kraje Vysoči-
na. V roce 2020 se nám podařilo získat mimořádné množství prostředků. 

* Výsledek hospodaření

 

* Meziroční srovnání 

 

 

*Dotace za rok 2020 
hodnota projektů 2 618 508 

přiznané dotace  2 243 019 Kč 

spoluúčast obce    375481 Kč  (14,3%) 

 

KONTROLY 

4. 9. 2020 KÚ Vysočina, odbor regionálního rozvoje  
protokol č. 99/20/ORR,  kontrolované období 28.8.2019 - 31.8.2020 
předmět kontroly: Dotace Rekonstrukce obecních lesů Rapotice, FC02744.0862 

* způsobilé výdaje poníženy z 100.320 na 97.741 z důvodu prací 
před termínem podání projektu   

    
16. 9. 2020 KÚ Vysočina, odbor ŽP a zemědělství 
protokol č. 196/2020 kontrolované porostní skupiny 2Ba9, 2Ca12 
předmět kontroly: Dotace Obnova lesních porostů do 40 let věku  

* nebyly zjištěny závady 

PŘÍJMY   PŘÍJMY CELKEM 

prodej dřeva 526 385,50 

  2 873 095,50   paliváři 103 688,00 

přiznané dotace 2 243 019,00 

VÝDAJE   VÝDAJE CELKEM 

(fa práce v lese) 962 860,00 

  1 493 057,60   
spoluúčast dotace 375 481,00 

zpracování dotací 54 887,60 

Lesní cesta Zašov 99 828,00 

  PŘÍJMY  VÝDAJE 

2018 471.581 519.969 

2019 622.383 903.666 

2020 2,873.095 1,493.058 
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poskytovatel hodnota podíl 

  program Projektů dotace žadatel 

    2 618 508,00 2 243 019,00 375 481,00 

REKONSTRUKCE OBECNÍCH LESŮ RAPOTICE   

2020 Fond Vysočiny 41 569,00 20 780,00 20 781,00 

Hospodaření v lesích II 50,00% 50,00% 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II   

2020 Fond Vysočiny 100 320,00 95 690,00 4 630,00 

Hospodaření v lesích II   95,38% 4,62% 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH   

2020 Fond Vysočiny 147 380,00 147 380,00 0,00 

Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku 100,00% 0,00% 

      Přirozená obnova a umělá obnova síjí 9 000,00 

      Umělá obnova sadbou - první 132 600,00 

      Zajištění lesních porostů 5 780,00 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2019 II   

2020 Fond Vysočiny 35 970,00 35 970,00 0,00 

Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku 100,00% 0,00% 

      Přirozená obnova síjí 2 250,00 

      obnova sadbou - první 27 600,00 

      Zajištění porostů 6 120,00 

ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY   

2020 Fond Vysočiny 411 199,00 411 199,00 0,00 

Zmírnění kůrovc kal 2017 - 2018 100,00% 0,00% 

NÁKUP MALOTRAKTORU   

2020 Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond (PGRFL) 

    686 070,00 336 000,00 

350 07 

0,00 

  nákup traktoru a přívěsu 48,97% 51,03% 

  Celou částku uhradí PGRLF a 50% (336.000 Kč) z ní pak budeme minimálně 1 rok splácet. 

OBNOVA LSENÍCH POROSTŮ RAPOTICE   

2020 SZIF 1 196 000,00 1 196 000,00 0,00 

Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku   0,00% 

V roce 2020 jsme čerpali pro les dotace v celkové výši 2 243 019 Kč (86%): 
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CO DAL, A CO VZAL, ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 
aneb zpráva z kovidové jednotky ZŠ Rapotice 

Roman Jánský 

Tou se po optimistickém podzimním začátku školního roku, to se 
ještě do školy smělo zcela normálně, od října 2020 stala každá škola, 
a co víc každá třída v ní v jakousi interní buňkou s téměř nemocniční-
mi pravidly existence. To vše ovšem, pokud se do školy zrovna vůbec 
chodit smělo a nezubili jsme se na sebe skrze týmsová připojení (MS-
teams = platforma pro internetovou komunikaci skupin).  

Ale hezky popořádku. V kalendáři se skví datum 1. září, obecní roz-
hlas vyhrává Kupředu levá nebo něco v tom duchu a hlas paní Filípko-
vé vítá z obecního amplionu nově nastupující prvňáčky pro tento 
školní rok. Je jich sedmnáct a do školy se moc těší. Zatím nikdo netu-
ší, že tato euforie, která nás zachvátila po první vlně koronaviru, brzy 
skončí a nahradí ji stav, jež přesune slabikáře z rukou dětí zase na ně-
jakou dobu do virtuálního prostředí.  

Sport je důležitou součástí aktivit naší školy. Po několik let se pravidelně zú-

častňujeme celonárodního 

projektu Sazka olympijský ví-

ceboj a vždy nám s organizací, 

krom mnoha rodičů, pomáhá 

zištným způsobem také, zatím 

nerodič, Aleš Kolařík. Aleši 

díky. V letošním školním roce 

se stačily uskutečnit pouze 

(alespoň) běhy na hřišti FC 

Rapotice.  

 Některé aktivity jsme stihli uskutečnit ještě z podzimu, před uzavírkou škol. 

Byly to krásné zážitky a je dobře, že takto měli žáci alespoň částečně mož-

nost rozehrát si ten nový školní rok a prvňáčci se trochu rozkoukat.  



Pí-
še 
se 
14. 
ří-
jen 

2020 a uprostřed týdne ze dne na den končí, z rozhodnutí Vlády ČR, 
potažmo ministerstva školství, prezenční výuka na všech typech škol, 
s výjimkou mateřských, a je nahrazena takzvanou výukou distanční. 
Zpočátku to bylo něco nového a zajímavého učit se prostřednictvím 
obrazovek počítačů. A možná to byla zprvu i docela zábava. Jenže kaž-
dé zábavy se začas přejí a zůstane jen ta on-line školní práce a ta se 
jednak na dálku dělá hůře, komplikovaněji, je únavnější a hlavně, co 
chybí nejvíc, jsou spolužáci, společné prostředí, hry, zábava, zkrátka 
možnost socializace.  

 
 
 
 
 

A co víc, výpadek povinnosti každé ráno vstát, zacvičit si, to v tom 
lepším případě, vyčistit si zuby … a vyrazit s aktovkou na zádech do 
školy, začal způsobovat zajímavé anomálie v životech školáků. Pyža-
mové dny, kdy obrazovku překrývají zívající, doširoka rozevřená ústa 

Kouzelnou akcí pro žáky 1. – 3. ročníku 

byla v polovině září návštěva „jedlé 

zahrady“ v Třebíči u řeky. Ne, že by 

tam bylo k snědku úplně všechno, ale 

něco výpěstků k ochutnání bylo, a hlav-

ně jsme se seznámili se životem zahra-

dy od rostlinek malých, přes ty velké, až 

po hmyz zde žijící. 

O týden později si to vynahradili starší žáci účastí na dobrodružném projektu 

ve zbýšovském Permoniu. Bylo to tak trochu s prsty deště, takže se do školy 

vrátili promoklí až na kost, což skvěle demonstruje výraz nenadšení žáka sedí-

cího uprostřed první řady. Šimon vodu nerad.  
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žáků, kteří se ještě nestačili převléct ze svých štráfkovaných pyžámek. 
Bodejď by jo! Vždyť je teprve osm hodin. A snídaně na stolečku hned 
vedle počítače. Tu si pokoušu první hodinu při matice nebo se ještě na 
chvíli odpojím … Doufejme, že do takovéhoto světa nikdy nedospěje-
me - sbýt pouze v zajetí techniky a nemoci se potkávat. Ať nám techni-
ka slouží, toť v pořádku, ale naše životy ať neřídí.  

 
 
 

Pak přišel 18. listopad. A jak už to tato pandemie umí, chvíli lépe, 
chvíli hůře, i nyní, jako mávnutím proutku, se vrací do škol žáci prvního 
a druhého ročníku základních škol. V našem případě jsou to i čtvrťáci, 
protože jsou v jedné třídě spolu s druháky a takovéto třídy se spojený-
mi ročníky spolu nastoupit smí. Stálá dezinfekce rukou, předmětů i 

Vrcholem podzimu pak byla expedice na jeden z klenotů UNESCa, do 
Žďáru nad Sázavou. Program žďárského zámku a kláštera byl místními 
lektory skvěle připraven a my jsme měli příležitost dozvědět se mnohé o 
životě obyvatel v těchto místech žijících od jeho založení po součas-
nost. A byly to i další zážitky, kterých jsme si zde užili dostatečně. 
S vrcholem v podobě vykoupení místního obchůdku se suvenýry.  

Protože už to první prosincový týden alespoň trochu šlo, úřadovalo a řádilo po 
škole komando čertů, pod dozorem moudrého Mikuláše a doprovodem vícero 
ctnostných andílků.  
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prostor, chirurgické roušky žákům, respirátory dospělým, separované 
skupiny, nepovolení tělesné výchovy, zákaz zpěvu v hodinách výchovy 
hudební … taková by byla stručná charakteristika tohoto období. Výu-
ka ostatních tříd, třetí a páté, probíhá v tomto období i nadále 
distančně.  

Ty další změny, které postupnými krůčky přicházely, již vedly vždy 
o kousek dále ke zlepšování podmínek života školy. Tou první zásad-
nější byl návrat všech žáků prvního stupně do škol. Udála se začátkem 
května, konkrétně třetího toho měsíce. Škola začala opět žít hlasy žá-
ků, a to bylo opravdu znatelné probuzení a povzbuzení pro všechny. 
Pravda, přibyla k tomu povinnost pravidelného testování žáků sadou 
„malý chemik“, to abychom to neměli příliš jednoduché, ale i s tím 
jsme se dokázali vypořádat. Postupně bylo umožněno zařazení pohy-
bových aktivit, cvičení venku, a nyní již i uvnitř školy, možnost žáků 
setkávat se napříč ročníky a v brzké době budou snad již umožněny i 
mimoškolní akce, které zpestřují ten život školácký.  
 
 

Vánoce oslavila každá třída po svém. 
Na zvyky se nezapomnělo a dárečky 

pod stromečkem také byly. 

Naštěstí napadlo docela dost sněhu a 
zimu jsme mohli tudíž i trochu prosvištět 
na bobech …  

… a o dva měsíce později už odkládá-
me oteplováky a dokonce někteří i bun-
dy. Sluníčko svítí a v přírodě je prostě 
krásně. 
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Je to jen malý vzorek toho, co se ve škole za tento školní rok událo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vše další je systematicky ukládáno na náš web i facebook.  
 
 
 
 
 
My doufáme, že tam budeme moci přidat i další zářezy ze zbytku 

letošního školního roku.  
Máme toho v plánu ještě docela hodně, od lesního tělocviku, tech-

nicky zaměřený den Robotics, jezdění na koních na farmě u Káji Čap-
kové až po vrchol školního roku, kterým by měl být tradiční čtyřdenní 
pobyt na jedovské turistické základně.  

Držte nám palce, ať nám to ta štětinatá mrňavá potvora už ani tro-
chu nepokazí! 

*** 

Je to i mimořádná příležitost dát  
do pořádku okolí školy. A potom  
už jen čekat, až přiletí … 
 

… čarodějnice. A těch se slétlo  
ve všech třídách dost a dost. 

   www.rapo-school.org 

 

   https://www.facebook.com/raposchool  
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Školní rok 1895/1896 
 Dně 2. září počat nový školní rok slav-
nou mší svatou. Dle matriky zapsáno 56 
dítek (30 chlapců, 26 děvčat). 

Oprava budovy školní (nové podlahy všu-
de, nová futra do dveří aj.) odložena 
svolením c. k. okresního školního rady na 
příští jaro, poněvač pro letošek nachys-
tané dříví shledáno c. k. okresním léka-
řem ještě vlhké. Žumpa hnojní rozšířena 
a nově vycementována i kanál od studny 
vedoucí nově vyzděn a cementován, pro-
tože voda ve studni znečišťována a ku 
pití neschopna se stala. 

Dne 4. října slaveny nejvyšší jmeniny 
J.V. našeho nejmilostivějšího císaře a 
krále Františka Josefa I. slavnými služ-
bami Božími ve farním chrámu Páně 
v Popovicích, jichž se místní školní rady 
a učitelstvo všech škol farnosti súčast-
nilo. Význam dne školním dětem vyložen. 

Dne 5. října vykonali žáci zdejší školy 
svatou zpověď a přistoupili týž den ku 
svatému přijímání. 

Dne 7. listopadu spravena studně ve 
školní budově. 

V obecné nemocnici v rodině Korotvič-
kově onemocnělo dítko na spalničky; 
případ této epidemie zůstal ojedinělý. 

Dne 5. ledna 1896 provedena nová volba 
úplná do místní rady školní, při níž zvo-
leni: 
p. Josef Liška, čís. 8 za předsedu, 
p. Josef Braun, čís. 1 za místopředsedu 
Ostatní členové místní rady školní jsou: 
p. Sobotka František, čís. 12, p. Franti-
šek Oplatek, čís. 18, p. Janda Josef, 
čís. 3. 

vypsáno z kroniky  zapůjčené  ředitelem školy 

Dne 11. ledna skládali předseda a 
místopředseda zákonitou přísahu při 
úřední správě v Náměšti. 

Dne 20. května byla zkouška 
z náboženství ve farním kostele 
v Popovicích. Zkoušeny dítky všech 
přifařených škol. Onemocnělého dě-
kana P. Floriana Eichlera zastupoval 
konsistoriální rada P. Jan 
(vynecháno), farář z Oslavan. 

Dítky odpovídaly výtečně na dané 
otázky tak, že ani jedna otázka ne-
zůstala bez odpovědi. 

Dne 21. května odbývána v Třebíči 
okresní konference českých škol, již 
obezřetně řídil c. k. školdozorce 
prof. Bátěk. Učitelstvu dostalo se 
hojných a vzácných pokynů. 

Dne 19. května zemřel druhorozený 
bratr císaře Františka Josefa, Ar-
cikníže Karel Ludvík, rozený 30. čer-
vence 1833. Dítkám školním vhodně 
oznámen tento vysoký smutek císař-
ské rodiny. Zádušní mše svatá za tou 
příčinou pro školní dítky odbývána 
bude ve farním kostele v sobotu dne 
30. května. 

Po straně silnice od školy ku horní 
hospodě vysadili žáci 16 lip a na ko-
pečku proti Jandové stodole jednu. 

Za příčinou opravy ve školní budově 
ukončen školní rok dnem 30. června 
(povolením c.k. okresní školní rady). 

Dnem 1. července počato s opravou. 
Houbou zničeny podlahy, futra, stu-
peň a schody k půdě vedoucí. Podlahy 
a futra v celé školní budově vytrhá-
ny. Navážka pod podlahami na ½ me-
tru vykopána a vyvežena. Omítka nad 

ŠKOLNÍ ROK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE V RAPOTICÍCH  
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podlahami více jak 1 metr zvýší stlu-
čena, karbolkou a petrolejem vystří-
kány mezery, načež vypáleny. Tímto 
kořeny houby úplně zničeny. Na zdi 
pod podlahami i nad nimi cementem 
omítány. Pod podlahy naveženo škvárů 
z koksových pecí ze Zbejšova a Boží-
ho Požehnání. Futra dána nová, větši-
nou dubová. Okna a dveře znovu na-
třeny. V chodbách položeny cemento-
vé dlaždičky. Byt a chodby znovu vy-
malovány malířem z Náměště p. Kou-
kalem. Práci stolařskou provedli stola-
ři zdejší Pavlíček a Polehla. Zednickou 
práci měl svěřenou zednický mistr 
z Kuroslep p. M. Vítámvás. 

I stupeň do třídy udělán nový s vyře- 
zovaným spodkem, aby vzduch pod něj 
mohl. 

Opravy ukončeny z větší části koncem 
srpna, tak že s vyučováním počato 
1. září, ač mělo se začíti již 10. srpna. 

Neustálé deštivé počasí nad míru zvy-
šovalo opravné práce, tak že škváry 
většinou vlhky přišly pod podlahu. 

Oprava stála celkem:   (text vyne-
chaný). 

***** 

Školní rok 1896/1897 
Dne 1. září počal nový školní rok slav-
nou mší svatou. Toho dne zapsáno 66 
žáků (33 chlapci a 33 děvčata). 

Ku svaté zpovědi a svatému přijímání 
přistoupily dítky školní ve dnech 4. 
10., 13. 4., 15. 7. 

Zkouška z náboženství konána dne 24. 
května. 

Jmeniny J. V. císaře pána oslaveny 
způsobem důstojným jako každoroč-
ně; podobně jmeniny J. V. císařovny 
19. listopadu. 

V květnu a červnu řádila mezi dítkami 
školními a mimoškolními epidemie zva-

ná parotitis, příušnice. Školních dítek 
onemocnělo 39. Průběh nemoce byl 
velmi příznivý. Dítko žádné nezemřelo. 

Dne 4. července opět podána žádost 
za zavedení industriálního vyučování 
na zdejší škole a navrhnuta sl. Růžena 
Pleských z Popovic za industriální uči-
telku. Žádáno sice již v roce 1895, 
avšak žádost odmítnuta do té doby, až 
by se zde vyskytla osoba zákonitě způ-
sobilá. Na žádost ze dne 13. října 
1895, aby směla zde industriálně vyu-
čovati sl. Adamová z Kralic, nedáno 
pro vzdálenost místa. 

Dne 10. května přišel na inspekci zdej-
ší školy pan c.k. okresní školdozorce 
Josef Čech. Dle inspekční zprávy číslo 
1009 ze dne 26. června shledáno půso-
bení učitele uspokojivé. 

Okresní konference odbývána 
24. června, při níž hojných rad a poky-
nů uděleno přítomným. 

Na jaře zemřel p. školdozorce Bátěk 
v Brně. 

Školní rok ukončen dne 14. července 
za obvyklých ceremonií. 

Dne 15. července vzdal se prozatímní 
náš p. inspektor Josef Čech funkce 
své, zastupovalť nemocného p. inspek-
tora Báťka, a tímto dnem nastoupil 
úřad nově jmenovaný p. školdozorce 
pro okresy Třebíčský a Velkomeziříč-
ský p. prof. Martinek.  

***** 
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Pátek 22. ledna 2021 

*Výtěžek Tříkrálové sbírky v obci činil 14 650 Kč a bude zaslán na účet Tří-
králové sbírky. Děkujeme všem občanům za příspěvky. 

Pondělí 22. února 2021 

*Ve středu 24. 2. 2021 se uskuteční veřejné zasedání zastupitelstva obce.  

Středa 24. března, čtvrtek 25.března 2021 

*Upozorňujeme občany, že v pátek 

26.3.2021 v dopoledních hodinách se bu-

dou zametat místní komunikace a parko-

viště u autobusové zastávky.  

*Zahájení prací na územním plánu obce 

Rapotice - zaslání podnětů od občanů. 

Prosíme občany o dodání případných pod-

nětů na změnu stávajícího využití svých 

pozemků. Dodané podněty budou vyhod-

noceny v rámci zpracování územního plá-

nu. Termín podání: do 31. 3. 2021. 

Pátek 26. března 2021 
*Základní škola Rapotice oznamuje, že zápis do I. ročníku 2021/2022 pro-
běhne v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR bez osobní přítom-
nosti dětí a rodičů ve škole. 

Středa 31. března 2021 
*Obec Rapotice zve tímto všechny děti k účasti na Velikonoční hře formou 
jarní vycházky od čtvrtka 1.dubna až do příští středy 7.dubna.  

Pro všechny účastníky bude připravena  v týdnu od 12.dubna na obecním 
úřadě k vyzvednutí drobná odměna. 

Při Velikonoční hře dodržujte veškerá platná protikovidová opatření!!! 

Úterý 6. dubna 2021 

*Vzhledem k tomu, že došlo k opakovanému a úmyslnému ničení hry 

"Velikonoční procházka Rapoticemi", je tato hra ukončena již k dnešnímu   

dni. Děkujeme všem slušným dětem i rodičům za účast.  

Pondělí 12. dubna 2021 

*Jarní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Kontejnery budou 

Z HLÁŠENÍ ROZHLASU aneb CO SE DĚLO 
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VELIKONOČNÍ PROCHÁZKA RAPOTICEMI 

Obec Rapotice uspořádala pro děti velikonoční hru formou jarní vycházky. 
Stanoviště s úkoly byly připraveny od čtvrtka 1. dubna do středy 7. dubna. 

Trasa začínala na rozcestí u herních prvků v Boří, Tam si děti vyzvedly hrací 
kartu. Připraveny byly dva okruhy - malý pro děti z mateřské školy a delší 
okruh pro školáky a mládež. Cestu mohly absolvovat i celé rodiny. 

přistavené v pátek 16. dubna 2021, a to na návsi a u sokolovny. Mobilní 

svoz NO proběhne v sobotu 17. dubna 2021 od 9:00 do 10:00 na parkovišti 

u obecního úřadu. 

Pondělí 19. dubna 2021 

*Ve středu dne 21. 4. 2021 se v 19:00 uskuteční v zasedací místnosti veřej-

né zasedání Zastupitelstva Obce Rapotice. Program: zahájení, schválení 

programu,  

zpráva z činnosti ZO od 24. 2. 2021, schválení smluv, různé, diskuse a zá-

věr. 

*Zápis dětí do MŚ Sudice pro rok 2021/22. 

*** 
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Pro všechny účastníky jsme připravili na obecním úřadě k vyzvednutí drob-
nou odměnu. 

Bohužel, vzhledem k tomu, že došlo k opakovanému a úmyslnému ničení 
hry, museli jsme ji předčasně ukončit. Děkujeme všem slušným dětem i rodi-
čům za účast. Ty, kteří své tvůrčí nadání realizovali ničením, zvu k pomoci při 
přípravě  dalších akcí, což je o něco smysluplnější...  

*** 
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text i foto Aleš Kolařík 

Z FC RAPOTICE 

 Vážení a milí fanoušci FC Rapotice, vážení spoluobčané,  

i nyní se amatérský fotbal a sport obecně nachází v obdobné situa-
ci jako na jaře, kdy nejprve došlo k pozastavení soutěží, 
aby nakonec byla sezóna 2019/2020 předčasně ukončena. Podzimní 
část soutěží se zběsile rozběhla už na konci prázdnin i díky ne-
změrné chuti a zápalu všech v našem klubu. Opět jsme se mohli 
vrátit k pravidelným tréninkům, a hlavně k soutěžním zápasům. 
Zmínkám o epidemiologické situaci se však bohužel nevyhneme ani 
v tomto příspěvku. Její postupné zhoršení vedlo k předčasnému 
ukončení fotbalových soutěžích, v našem případě, tedy v Kraji Vy-
sočina a na okresu Třebíč, tři kola před řádným koncem. Poslední 
tři soutěžní zápasy byly prozatím odloženy na jarní část soutěží. 
Stále také existuje možnost, že by tyto zápasy mohly být odehrá-
ny v rámci termínů, které nabízí zimní přípravné období, a to na 
hřištích s umělou trávou. Samozřejmě by v první řadě záleželo na 
v tu dobu platných protiepidemických opatřeních a pak také na do-
hodě klubů. V případě našich týmů se tato možnost nyní nejeví jako 
pravděpodobná.  

Mezi samotnými hráči, trenéry i rodiči mládežnických hráčů panu-
je radost z toho, že jsme mohli odehrát relativně slušnou porci 
zápasů. Všichni pevně věříme, že soutěže budou na jaře řádně do-
hrány a nebude se opakovat situace z letošního jara. Naštěstí bylo 
odehráno dost zápasů na to, abychom zhodnotili uplynulý podzim. 
Jako tradičně začneme naší mládeží. Největší novinku před touto 
sezonou představovala změna v týmu žáků. Po červnovém spojení 
s SK Ketkovice v těchto kategoriích se nám podařilo přihlásit týmy 
mladších a starších žáků do krajské 1. třídy sk. „B“. Navíc ve star-
ších žácích i nadále pokračuje velmi dobrá, již pětiletá, spolupráce 
s TJ Oslavany. Starší žáci oproti okresním soutěžím, kde se hraje 
v rozestavení 7+1 od vápna k vápnu, hrají již na celém hřišti. Naši-
mi soupeři jsou celky z Velkého Beranova, Měřína, Nedvědice, Ždírce 
nad Doubravou a Štoků. Nad očekávání se dařilo mladším žákům, kteří vy-
hráli všech sedm utkání při skóre 48:14 a zisku 21 bodů a patří jim průběžné 
1. místo. Důležitější než samotné výsledky, jsou však předváděné výkony, 
které se zlepšovaly každým zápasem. Podařila se nám rychlá adaptace na 
vyšší tempo v krajské soutěži spočívající ve vyšším nasazením hráčů a větší 
technické kvalitě oproti okresu. K velmi těžkým zápasům patřily souboje 
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Milí fotbaloví přátelé,  

 

rok se s rokem sešel a bohužel nezbývá nic jiného, než referovat o 
tom, že i druhý pandemický 
soutěžní ročník 2020/21 zůstane 
nedohrán. Trénovat jsme tentokrát 
mohli začít dříve než loni, a to již v 
první polovině května, kdy byl povo-
len nejprve skupinový trénink orga-
nizovaný formou kruhového trénin-
ku ve skupinkách po dvou hráčích.  

 

Nyní se však již nacházíme v období přihlášek do soutěží, a proto 
si uděláme malou rekapitulaci příštího soutěžního ročníku, který 
snad již kompletně dohrajeme. Mladší a starší přípravky budou i 
nadále působit pod vedením trenérů Radka Liška a Michala Matouš-
ka v okresních přeborech Třebíčska. Mladší žáky, kteří v sedmi 
odehraných zápasech nepoznali pověstnou hořkost porážky, a je-
jich starší kolegy, čeká další sezóna pod názvem Rapotice/
Ketkovice v krajských soutěžích. V současné době mají mladší žáci 
odehrané tři přípravné zápasy proti týmům z okresního a krajské-
ho přeboru. Postupně si poradili s Lipníkem (23:0), Náměští (7:1) a 
účastníkem krajského přeboru z nedaleké Velké Bíteše (12:2). 
Starší žáci v první přípravném utkání nejprve podlehli 5:2 Zbrasla-
vi, aby poté svůj výkon zlepšili a přehráli tým z krajského přeboru 
Vysočiny Náměšť/HFK Třebíč 8:1. Proti dalšímu účastníkovi z pře-
boru však už tak úspěšní nebyli a podlehli zaslouženě po všech 
stránkách vyspělejšímu soupeři 10:0. Před dvěma či třemi lety by 
bylo nemyslitelné, abychom hráli přípravné zápasy s týmy z kraj-
ského přeboru a nyní s nimi nejen hrajeme, ale v některých utká-
ních se jim dokonce vyrovnáme či je jako v případě mladších žáků 
proti Bíteši výrazněji přehráváme.  

 

Aleš Kolařík 

Z FC RAPOTICE 
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Muži se i letos zapojili do soutěže blízkých týmů, kde dvoukolově 
postupně měří síly se Zastávkou (prohra 3:1), Zbraslaví (remíza 1:1) 
a Ivančicemi (prohra 5:1). V úvodu jsem zmínil, že i tento soutěžní 
ročník zůstane nedohrán. Není to však informace zcela přesná. 
Příznivější epidemiologická situace posledních týdnů umožnila do-
hrání krajského poháru mužů, 
do jehož jarního semifinále se 
áčko prokousalo po dvou pod-
zimních výhrách nad Náměští 
(7:0) a Kouty (4:2). V něm če-
lilo nepříjemnému soupeři ze 
Želetavy, kde na jeho hřišti 
utkání po gólech Petra Kučery 
a Michala Sobotky dospělo po 
výsledku 2:2 až do pokuto-
vých kopů. V nich jsme byli šťastnější a zvítězili díky proměněné 
penaltě Radima Stéra. Ve finále hraném na perfketně připraveném 
trávníku zrekonstruovaného útulného stadionu ve Velkém Meziříčí 
nás čekal účastník krajského přeboru a druhý tým nedohrané ta-
bulky z Nové Vsi. Po bojovném výkonu jsme soupeři nakonec pod-
lehli 6:2, i když výsledek značně zkreslují dvě obdržené branky až 
v nastaveném čase. Navíc deset minut před koncem za stavu 4:2 
jsmě měli pravděpodobně zahrávat pokutový kop. Obě naše branky 
vstřelil Radek Valsa.  

 

Přelom června a července je 
tradičním obdobím pro po-
řádání okresních a krajských 
losovacích aktivů, které udá-
vají jízdní řád nové sezóny. 
Krajský losovací aktiv týka-
jící se áčka a žáků se usku-
teční v pondělí 28. 6. na ob-
vyklém místě v prostorách 
zámku Polná. Nová krajská sezóna odstartuje prvními koly poháru 
již o víkendu 25./26. července. V prvním kole změříme síly s 
účastníkem 1. B třídy ze Starče, a to na jeho hřišti. V případě po-
stupu do druhého kola nejspíše narazíme na někoho nasazeného 
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z krajského přeboru. První soutěžní utkání nového ročníku by áčko 
mělo dle termínové listiny odehrát o víkendu 7./8. srpna. Okresní 
losovací aktiv zahrnující béčko a přípravky se odehraje ve čtvrtek 
1. 7. v prostorách třebíčského Hotelu Atom. Aktuální informace o 
průběhu losovacích aktivů najdete včas na našich stránkách. Pří-
pravu na novou sezónu by áčko a béčko mělo odstartovat 15. čer-
vence, žáci 10. srpna a přípravky 16. srpna.  

Na závěr mi dovolte popřát Vám všem jménem FC Rapotice klidné 
a odpočinkové léto, v němž naberete síly a chuť nejen do svých 
aktivit a pracovních povinností, ale i do nového soutěžního ročníku, 
na jehož startu se uprostřed létu společně sejdeme při příleži-
tosti prvního kola poháru. 

*** 

text Roman Jánský, foto Petra Žaludová 

JEDOV kolmo 2021 

Vše se v dobré obrátilo, školní pobyty byly povoleny a my mohli 

s chutí začít plánovat a poté uskutečnit náš tradiční pobyt na jedov-

ské turistické základně. Podniknout akci JEDOV kolmo 2021. * Po-

časí si s námi pohrávalo jako kočka s myší, tropická vedra přes 

den střídal silný vítr, lijáky a bouřky v noci. Vytopené stany a suše-

ní spacáků stanařů, to byl denní rituál. Jenomže, když se člověk 

nerozklepe a je ochoten nepřízni vzdorovat, pak je toho i schopen. 

* A jinak? Náramně jsme si to tam užili. Spousta pohybu 

na čerstvém vzduchu, hry a zábava, strava prostá, ale chutná. Ne-

odmyslitelně k tomu všemu patří i soud s odcházejícími páťáky a 

upálení uplynulého školního roku. Tak se i stalo. * Speciální podě-
kování patří manželům Valehrachovým, kteří připravili dobrodruž-

nou hru pro menší děti, manželům Svobodovým, jenž připravili 

sportovně poznávací soutěž starším dětem, paní Hortové, která 

přišla s mnoha podněty pro tvoření, panu Polehlovi za transporty 

materiálu tam i zpět, paní Žaludové za fotodokumentační činnost ... 
a vlastně všem dospělým, kteří se na přípravě a průběhu těch-

to čtyř dní jakkoli podílely.  

Byly to báječně prožité dny 22. - 25. června! 
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Společenská rubrika 

Úřední dny na OÚ Rapotice  

starosta: PO 17:00-18:00 ST 13:00-15:00, ST 17:00-19:00 

místostarosta: ČT 16:30-17:30 

Účetní a administrativní pracovnice:  

Po 8:00-14:00,  St 8:00-14:00, 17:00-19:00,  Čt 8:00-12:00,  Pá 8:00-12:00 

Pracovní schůze zastupitelstva obce probíhá každou lichou středu od 18 h. 

Veřejné zasedání Obce Rapotice probíhá nejpozději do 3 měsíců od toho posledního. 

JUBILANTI 2021 
Leden Únor Březen 

KOPULETÝ Antonín SOBOTKOVÁ Anežka SKOKAN Luděk 

 AULEHLA Jiří ŠIMÁČKOVÁ Marie 

   

   
   

Duben  Květen Červen 
BARTEČKOVÁ Jarmila ŘEZÁČ Oldřich ŠKODA Ivan 

FILIPEK Rudolf BINKOVÁ Vlasta CHRENOVSKÝ Milan 

BUDÍN Miroslav   

Zpravodaj obce Rapotice * Vydavatel: Obec Rapotice, Hlavní 55, 675 73 Rapotice, tel.: 568 643 935, 

obec@rapotice.cz, www.rapotice.cz  *  Šéfredaktor: Zdeněk Strašák  *  

Za obsah článků odpovídají autoři.  *  Tisk: BRKO, s.r.o.  *  Náklad: 230 ks  *  Neprodejné  *    

Distribuce: Obec Rapotice  *  Povoleno Ministerstvem kultury ČR pod č.j. MK ČR E 10775. 
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Nově narození 

Neproběhlo vítání, protože mají trvalé 

bydliště mimo Rapotice 

Březen Karolína Kolaříková     

Duben 2021 Liliana Lašová 

Rozloučili jsme se 

duben 2021 Jiří Šandera 

květen 2021 Bohuslav Brázda 

květen 2021 Stanislava Malaníková 

ČEST JEJICH PAMÁTCE! 


