
 
OBEC RAPOTICE prosinec 2020 

ZPRAVODAJ 

Jiří Bechný 
SLOVO STAROSTY 

Vážení spoluobčané, 

dostává se vám do rukou další ze 
zpravodajů Obce Rapotice. 

 
Vychází po období Vánoc a s oče-

káváním, co bude v novém roce a, 
bohužel, i v době virové. 

 
Jsem velice rád, že po celou dobu, 

kdy na celém světě tento vir postihl 
obrovské množství lidí, tak naši spo-
luobčané k němu přistupovali obe-
zřetně a s pokorou: I proto byl nej-
větší počet občanů s tímto onemoc-
něním 11. 

Jak závažně tento vir naše občany 
postihl nevíme, a tak budeme věřit, 
že nikdo nemá nějaké trvalé násled-
ky. Děkuji vám všem, že dodržujete 
předepsané 3*R, tedy Ruce, Roušky 
a Rozestupy. 

 
V naší obci nebylo třeba - na rozdíl 

od první poloviny roku - pomoci 
s pořizováním roušek (jednorázové 
roušky pro občany obce stále máme 

na úřadě). Nebylo potřeba ani vy-
pomáhat s nákupem starším obča-
nům. Pracovníci úřadu pouze něko-
likrát dezinfikovali kontejnery na 
plast, papír, sklo a také prvky na 
dětském hřišti. 

 
V minulém zpravodaji jsem vás 

informoval, o kolik méně naše obec 
dostala z výběru daní (456 tisíc). 
K 31.11.2020 se tato situace zlepši-
la - obec dostala jen o 92 tisíc mé-
ně.  

Nyní má naše obec na účtech 
cca  7,4 milionu. Přitom splácíme 
úvěr na rekonstrukci komunikace 
K Sokolovně - platíme necelých 
120.000 Kč měsíčně a zbývá nám 
splatit 5,44 milionu. 

Z výše uvedeného vyplývá, že 
finanční situace obce je stabilizova-
ná a v klidu přežije i případné delší 
období uskrovnění. Samozřejmostí 
ale bude ještě více zvažovat každý 
výdaj.   * 

 



AKCE PROVÁDĚNÉ 

Obnova dětského hřiště na Návsi 
Dětské hřiště na Návsi bylo zrekon-

struováno, rozšířili jsme počet her-
ních prvků, akce je zaplacená 
(466.693,- Kč včetně DPH) a  dotaci 
jsme vyúčtovali. Nyní očekáváme 
od ministerstva pro místní rozvoj 
vyplacení dotace ve výši 168.350,- Kč 
v rámci výzvy Podpora budování a 
obnovy míst aktivního a pasivního 
odpočinku. 

Budova 21—opravy 
Z bývalé posilovny jsme vytvořili 

garsonku s WC a sprchou. Část 
nákladů ve výši 126.000 Kč bude hra-
zena z prostředků Programu obnova 
venkova Vysočiny. V roce 2021 
chceme použít dotaci POVV na 
rekonstrukci západního bytu 2+KK.  

K úplnému dokončení oprav ob-
jektu bude chybět ještě několik 
kroků (například fasáda), pro které se 
budeme snažit získat ještě nějakou 
další dotaci. 

Nákup malotraktoru 
Z programu Podpůrný a garanční 

rolnický a lesnický fond, a.s.  (PGRLF) 
jsme získali úvěr na techniku pro le-
sní hospodářství. Využijeme jej na 
nákup malého traktoru šířky cca 125 
cm (50% z ceny traktoru. Teď 
probíhá dohadný process - z úvěru 
nám neschválili zaplatit radlici na 
sníh a přívěsný vozík k traktoru, a tak 
s PGRLF řešíme jiné využití. 

Energoregion 2020  
Z dotace ve výši 62.000 Kč jsme 

zakoupili motorový postřikovač a 
zametač k traktoru. 

Podpora domácího kompostování 
Zakoupíme kompostery o objemu 

1 m3; kompostery budou zdarma 
poskytnuty 70ti občanům, kteří o ně 
požádali. 

Dotace z prostředků ministerstva 
pro životní prostředí byla schválena. 
Akce je společná ještě se dvěma ob-
cemi - Zárubice a Odunec. 

Do března 2021 bude vypsáno 
výběrové řízení na dodavatele. 
Občan dostane kontejner proti pod-
pisu smlouvy zcela zdarma. Ve 
smlouvě se ale musí zavázat, že po 
dobu 5-ti roků bude komposter 
využívat v Rapoticích na tvorbu bio-
humusu - odlehčíme tak odvozu 
kontejnerů s bioodpadem.  

Rekonstrukce veřejného osvětlení 
Rozpočtové náklady činí 1,56 mili-

onu Kč. Dotaci ve výši 50% poskytuje 
Ministerstvo průmyslu a obchodu v 
rámci Státního programu na podpo-
ru úspor energie pro rok 2021 - 
EFEKT 2021.  

V rámci rekonstrukce vyměníme v 
roce 2021 64 kusů stávajících výboj-
kových svítidel za 127 kusů svítidel s 
technologií LED na betonové sloupy 
E-Onu.  

(V letošním roce byla poslední šan-
ce takovou dotaci získat).  

* 
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AKCE PŘIPRAVOVANÉ 

Rozšíření odborných učeben ZŠ Ra-

potice 

Základní škola Rapotice – půdní 
vestavba učeben (nad tělocvičnou). 
Rozpočtové náklady činí 7,2 milionu.  

Žádáme o dotaci v rámci Integro-
vaného regionálního operačního 
programu - -Vzdělávání III, a to pro-
střednictvím Místní akční skupiny 
MAS) Oslavka. 

Žádost jsme podali v září. Podle 
informací rozhodl poskytovatel dota-
ce, že bude přidělena jinému projek-
tu; pro naši školu se však pokusí najít 
prostředky z nevyužitých dotací. 

Jestliže nám bude dotace poskyt-
nuta, vyhlásíme výběrové řízení na 
zhotovitele a následně začneme sta-
vební úpravy. Pokud dotaci nedosta-
neme, požádáme o ni v dalším do-
tačním titulu, který již byl avizován. 

Rekonstrukce školního hřiště Ra-
potice 2020 

Rozpočtové náklady činí 1,204 mil-
ionu, výše dotace pak 0,963 milionu. 
Žádost jsme podali v termínu. Čeká-
me na schválení či zamítnutí. 
Případné zahájení plánujeme na  
1.6.2021 a ukončení do 31.12.2022. 

Územní plán obce 
Máme přislíbeno, že naše dotace 

bude dána do rozpočtu Kraje Vysoči-
na pro rok 2021. V lednu 2021 vyhlá-
síme výběrové řízení na zhotovitele 
územního plánu a vybereme projek-
tanta. Následovat bude usilovná prá-

ce na novém Územním plánu.  

Výstavba chodníků podél 
silnice I/23 na ulici Hlavní 

 Plánujeme vybudovat 
chodníky u příjezdu od 
Vysokých Popovic vlevo od 
Soukupových k Loveckým na 
křižovatce k nádraží a od nové 
kaple vpravo po uličku na 
Náves. Tam, kde bude 
dostatek místa a majitelé 
sousedních pozemků s tím 
vysloví souhlas, provede se i 
podélné parkovací stání. Pod 
chodníky bude nová dešťová 
kanalizace. 

V listopadu 2020 proběhlo 
geometrické zaměření a byla 
zahájena práce na projektové 
dokumentaci. Na podzim 2021 
bychom chtěli zažádat o dotaci 
na výstavbu.                                                                                         

* 
 
Závěrem Vám chci do další-

ho období popřát vše nejlepší 
a hlavně hodně rodinné poho-
dy a zdraví. 

* 
 
Samozřejmě uvítáme jakéko-

liv návrhy či nápady na zlepše-
ní života v obci. Tyto sdělte 
prosím přímo starostovi jak 
emailem, dopisem do schrán-
ky OÚ či ústně. 

 
*** 
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REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ NA NÁVSI 



Z VEŘEJNÝCH ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

3. ČERVNA 2020 

Zpráva z činnosti zastupitelstva obce 
Veškerá činnost obecního úřadu byla bohužel ovlivněna kovidem. Obec 

se zapojila do šití roušek, byla zajištěna dezinfekce pro pracovníky OÚ, ná-
kupní středisko, školu i doručovatelkám. Také byly pořízeny ochranné štíty 
pro pracovníky obchodu a doručovatelky. Byla vyhlášena výzva pomoci star-
ším občanům pro potřeby nakoupení, obstarání léků a další. Po době tzv. 
nouzového stavu klesly příjmy z FÚ, cca o 20% do současné doby.   

Dále starosta informoval přítomné o výběrovém řízení na dodavatele 
energií pro obec až do roku 2022. 

Konečně nabyly právní moci pozemkové úpravy. U paní Svobodové 
z pozemkového úřadu se mohou občané nahlásit o vytyčení pozemků 
v jejich vlastnictví.  

Dále obec obdržela stavební povolení na zbudování dvou učeben ve 
střední části budovy školy nad tělocvičnou. Na opravu budovy č.p.  21 cca za 
14 dní nastoupí firma na opravu jedné poloviny, bývalé posilovny. Měl by 
zde vzniknout plnohodnotná garsonka. Prostor, kde bydlí pan Řezanina, by 
se opravoval příští rok. Obdrželi jsme také dotaci z Energoregionu 2020 na 
částku 62 000 Kč, bude pořízena malá technika. Oprava schodů při vchodu 
do místní sokolovny je v jednání.  
 

SCHVÁLENÉ DOKUMENTY 

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. TRA-V-9/2020 
Uzavřená mezi Úřadem práce České republiky a Obcí Rapotice. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí prostředků na vytvoření jedné pracovní 
příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. Týdenní pracovní doba bude 
40 hodin a úřad poskytne plnění ve výši 15.000,- Kč. 

Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny programu hospodaření 
v lesích 2019 II 
mezi Obcí Rapotice a Krajem Vysočina. V rámci realizace projektu Rekon-
strukce obecních lesů Rapotice poskytne kraj 213.000,- Kč na výstavbu oplo-
cenek. 
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Smlouva č. 1030057291/001 o smlouvě budoucí zřízení věcného břemene uza-
vřená mezi Obcí Rapotice a  E.ON Distribuce, a.s. 
Předmětem je o zřízení věcného břemene přípojky NN k RD Nádražní 74 na 
pozemcích 1558/4 a 1558/3. VB se zřídí za úplatu 2000,- Kč. 

Dodatek číslo 3 - Smlouva o dílo uzavřená mezi Obcí Rapotice a Ing. Přemysl 
Tomek na práce v lese. 

Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Rapotice a Krajem Vysočina. Předmě-
tem je podpora převodů vzdělávacích činností z kraje na obce a na podporu 
obcí při zabezpečování vzdělávání ve výši 14.773,- Kč 

Smlouva o integrovaném dopravním systému mezi Krajem Vysočina a Obcí 
Rapotice. Platba na kraj 70 Kč na osobu. 

Starosta nedoporučil schválit smlouvu a na KÚ zaslat text dopisu: 
Vážený pane inženýre, vážení krajští zastupitelé. 
Reagujeme na Váš dopis ze dne 11. 5. 2020 KUJI 44195/2020. Velmi Vám děkujeme za 
to, že považujete dopravní obslužnost v kraji „za jeden z nejvýznamnějších úkolů“ a 
máte za cíl „poskytnout občanům kraje tuto veřejnou službu kvalitní, přijatelnou, do-
stupnou a přátelskou pro všechny občany.“ 
Na základě tohoto Vašeho úsilí se snad konečně začnete zabývat řešením dopravní 
obslužnosti v našem regionu, které se s Vašimi zástupci snažíme řešit již více než rok. 
Změny realizované krajem od 15. 12. 2019 v našem regionu znamenaly: 
- Snížení počtu spojů směr Brno i Třebíč. 
- Intervaly mezi spoji během dne se prodloužily z jednohodinových na dvouhodinové. 
- Spojení směr Třebíč a zpět probíhá s přestupem v Náměšti nad Oslavou a spoje na 
sebe nečekají. Cesta do Třebíče a zpět se tak časově prodloužila, a pokud ujede nava-
zující spoj, tak si cestující velmi obtížně shánějí nějaký způsob dopravy do místa svého 
bydliště nebo naopak do zaměstnání. 
- Spoje časově nenavazují na zahájení vyučování ani na zaměstnání. 
- Jízdné směr Brno se prodražilo, protože není možné využívat lístky IDS JMK 
Marně tedy v našem regionu hledáme v této dopravní obslužnosti „veřejnou službu 
kvalitní, přijatelnou, dostupnou a přátelskou pro všechny občany“. Jediné, co nám kraj 
do této chvíle poskytl, je paralýza dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK a místo ní nic 
nenabídl. 
Žádáme tedy o řešení, které nebude vyhovovat krajským úředníkům ale především 
občanům v našem regionu. Optimálně návrat dopravní obslužnosti minimálně v míře 
v jaké byla před 15. 12. 2019 a v časech, které by vyhovovaly občanům našeho regio-
nu. Teprve potom lze jednat o spoluúčasti na financování veřejné dopravy. 

Požadavek Obce Rapotice: Zrušení spojů 11 a 14 linky 790520 a náhrada spoji 

63 a 64 linky 424 IDS JMK (730270) v závazku Kraje Vysočina s tím, že zúčast-

něné obce s výjimkou Kralic přijdou o spojení z Náměště. 

strana 6 
ZPRAVODAJ 



24. ČERVNA 2020 

RŮZNÉ 
Navýšení neinvestičních příspěvků ZŠ Rapotice – závazný ukazatel 
Navýšení na rok 2020 ve výši 40 000 Kč na hygienické prostředky, vybavení 
tříd po ukončení nouzového stavu a nastoupení žáků do tříd po epidemii. 

Schválení převodu hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ 
Rapotice za rok 2019 ve výši 53.827,36 Kč z rezervního fondu 

Přijetí dotace od sdružení Energoregion 2020 
Obec Rapotice souhlasí s přijetím dotace od sdružení Energoregion 2020 ve 
výši 62.000,- Kč formou daru na zakoupení malé komunální techniky a za-
vazuje se k minimálnímu spolufinancování ve výši 15.500,-Kč. Poplatek za 
administrativní práce projektu bude 5% z daru. 

 

DISKUZE 
Místostarosta obce Mgr. Strašák informoval přítomné o stavu obecních 

lesů. Dá se říci, že veškerý lesní porost je napaden kůrovcem. Bohužel není 

kam prodávat dřevo. Rakouské pily obnovovaly s dodavateli smlouvy a pan 

Tomek, který nám dřevo prodává, se mezi ně nedostal. Obci nezbude nic 

jiného než nechat dřevo podrtit (náklady na 1 hektar 26 000 Kč). Dotace 

činí 18 000 Kč/ha. 

A. Svoboda – mačkat veškerý odpad do kontejneru – vejde se více odpadu. 

P. Žaludová – vyhlásit brigádu na úklid klestí okolo herních prvků v Boří.  

SCHVÁLENÉ DOKUMENTY 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rapotice za rok 2019 
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 bylo provedeno Krajem Vysoči-
na dne 4. září 2019 jako dílčí a 25. května 2020 jako konečné přezkoumání.  
Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ Rapotice za rok 2019 

Schválení návrhu závěrečného účtu Obce Rapotice za rok 2019 

Schválení návrhu závěrečného účtu Obce Rapotice za rok 2019 
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23. ZÁŘÍ 2020 

DISKUZE 

Starosta informoval přítomné o vyhlášení dvou záměrů. Jeden na pronájem 

pozemků ve vlastnictví obce, druhý na pronájem nebytových prostor 

v budově obecního úřadu – provozní služby pro občany. 

Náměty občanů: 
Bude se opravovat cesta na Kocperkách? Z prostředků obce nebude. Oprava 

této cesty byla součástí pozemkových úprav. Díky odvolání občana proti 

pozemkové úpravě došlo ke zpoždění, a tak budeme čekat, zda a kdy bu-

de dotace ve výši 100% na úpravu těchto cest poskytnuta. 

 Byla od kraje nějaká reakce na nesouhlasný dopis, týkající se dopravní 

obslužnosti? Ne, nebyla. 

 Vyřešit rušení nočního klidu dle vyhlášky obce. Měly by se ujasnit pod-

mínky, které by byly ošetřeny ve smlouvě o nájmu při společenských a 

soukromých akcích konaných v sokolovně. Po hodině nočního klidu se 

zdržovat pouze v prostorách sokolovny.  

ZPRÁVA Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA OBCE 

Místostarosta informoval občany o pronájmu obecních pozemků jednot-
livým zájemcům o hospodaření na těchto pozemcích. Dále o podání dotaci 
na kompostéry pro občany v rámci spolupráce s obcemi Odunec a Zárubice. 
Podal informaci o pracích probíhajících na nemovitosti č.p. 21 – bývalá posi-
lovna, po opravě vznikne malý byt (garsonka).  

O prázdninách se uskutečnilo setkání s ředitel ZŠ Rapotice – jak bude vy-
padat školní rok v době COVID -19. Zpracovává se žádost o dotaci na zbudo-
vání školních učeben nad tělocvičnou z důvodu narůstajícího počtu dětí ško-
lou povinných.  

Dále se pracuje na žádosti ne rekonstrukci veřejného osvětlení v obci. 
Tato rekonstrukce by byla rozdělena na dvě etapy. 

V obecních lesích byla provedena kontrola na oplocenky a výsadbu no-
vých stromků. Kontrola byla provedena Krajem Vysočina, kontroly proběhly 
v pořádku.  

Obec má také zájem podat žádost o dotaci na zakoupení traktůrku pro 
potřeby obce. 
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SCHVÁLENÉ DOKUMENTY 
Věcné břemeno 
Obec Rapotice uzavírá smlouvu o propachtování pozemků - orná půda s 
E.ON Distribuce, a.s. 

Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem stavby „Rapotice - ČTI: NN přip. 

kab. příp.“. Smluvní strany se za účelem umístění distribuční soustavy - kabe-

lové vedení NN a pojistková skříň (dále jen „distribuční soustava“) na Pozem-

ku a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož 

obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distri-

buční soustavu na Pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné 

provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, mo-

dernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě 
Změny smlouvy s panem Řezaninou - prodloužení platnosti a účinnosti stá-

vající smlouvy ke dni 31.12.2020, zvýšení nájemného na 3 300,-Kč měsíčně. 

Smlouva o dílo – Herní prvky Náves      
Předmětem smlouvy je dodávka a montáž dětského hřiště na základě ceno-
vé nabídky č. 20DH0254 pro veřejnou zakázku „Obnova dětského hřiště na 
Návsi 2019.“  Na základě výběrového řízení bude podepsána smlouva 
s firmou ALESTRA s.r.o. Tišnovská 305, 664 34 Kuřim. Cena smluvní za pro-
vedení je 466 693 Kč včetně barevného nátěru, dopravy a montáže. 

Smlouva o dílo – Průzkumné a projektové práce 
Bude podepsána smlouva o dílo s firmou Agroprojekt Jihlava spol. s r.o.. 
Předmětem smlouvy je průzkumné a projektové práce – novostavba chodní-
ku v ulici Hlavní a Nádražní v obci Rapotice. 

 
DISKUSE 

Náměty občanů: 
 Kdo bude bydlet po panu Macákovi? Zatím nikdo, v místnosti se opravuje 

podlaha, provede se nová výmalba.  

 Kdo bude bydlet v č.p. 21, kde bývala posilovna a nyní se předělává na 

garsonku? Zatím se tam přestěhuje pan Řezanina z druhé poloviny. Po 

přestěhování se bude opravovat jeho byt. 

 Uskuteční se adventní posezení se seniory? Ne, v letošním roce se tato 

akce neuskuteční.  
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 Má obec možnost upravit otevírací dobu v nákupním středisku? Ne, do 

konce září bude omezena provozní doba, od října nastoupí nová vedoucí a 

otevírací doba by se měla upravit. 

 Úklid exkrementů po psech na chodnících neprovádí všichni občané. Bo-

hužel, je to na lidech a jejich zodpovědnosti. 

SCHVÁLENÉ DOKUMENTY 

Pachtovní smlouvy - zemědělský pacht 
Obec Rapotice uzavírá smlouvu o propachtování pozemků - orná půda s 

- panem Petrem Kopuletým, Hluboké 
- pirmou AZOS, s.r.o. Zakřany 
- panem Ing. Josefem Tesařem, Rapotice 

Darovací smlouva uzavřená mezi dárcem Obec Rapotice a Oblastní charitou 
Třebíč. 
Předmětem smlouvy je darování daru ve výši 45.000,- Kč, který bude použit 
v souladu a s cíli a poslání Diecézní charity Brno  

Darovací smlouva uzavřená mezi dárcem Obec Rapotice a Oblastní charitou 
Rajhrad.  
Předmětem smlouvy je darování finančního daru ve výši 26 015 Kč na čin-
nost charity Rajhrad. 

Smlouva o výpůjčce mezi Obec Rapotice a EKO-KOM a.s.  
Předmětem smlouvy je bezplatné zapůjčení dvou kusů kontejnerů na kov 

Smlouva o ubytování mez Obcí Rapotice a panem Jiřím Bušem 
Předmětem této smlouvy je ubytování v pokoji č. 1 na ubytovně ve vlastnic-
tví obce K Sokolovně 150  

Schválení záměru pachtu pozemků  
Obec Rapotice chystá propachtovat níže uvedené pozemky k využití jako 

zahrady za minimální cenu (pachtovné) ve výši 2,50 Kč/m2/rok. 

parc. č. 909/4, k.ú. Rapotice, druh pozemku orná, výměra 461 m2; 
parc. č. 904/10 k.ú. Rapotice, druh pozemku orná, výměra 418 m2; 
parc. č. 898/18, k.ú. Rapotice, druh pozemku zahrada, výměra 27 m2. 

Záměrem obce je Obec připouští pacht i části uvedených ne-
strana 10 

ZPRAVODAJ 



Schválení záměru pronájmu garsonky Bítešská 21 panu Vnislavu Řezanino-
vi za 3300,- Kč/měsíc plus plyn + elektřina + vodné a stočné od 1.1.2021. 

Schválení rozpočtového provizoria platného do doby schválení řádného 
rozpočtu obce na rok 2021. 
Pravidla rozpočtového provizoria obce na leden až březen roku 2021: 
- Běžné výdaje budou čerpány do výše 30% skutečných celkových výdajů 
dosažených v roce 2020. Za období leden – březen 2020 budou také uhra-
zeny neinvestiční příspěvky pro ZŠ Rapotice na rok 2021.  
- Nové investiční akce nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajová-
ny. Obec bude hradit pouze investiční závazky vyplývající ze smluv uzavře-
ných v roce 2020.  
- Platnost rozpočtového provizoria skončí schválením rozpočtu obce Rapoti-
ce na rok 2021.  
- Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria 
se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

Zastupitelstvo obce Rapotice pověřuje starostu obce uspořádat výběrové 
řízení dotace na kompostery a zmocňuje ho podepsat smlouvu s vítězem 
výběrového řízení vybraným komisí. 

Zastupitelstvo obce Rapotice pověřuje starostu obce uspořádat výběrové 
řízení na traktor financovaný z úvěru PGRLF a zmocňuje ho podepsat smlou-
vu s vítězem výběrového řízení vybraným komisí.  
 

DISKUSE 
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu ze zasedání finančního výboru. 
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty o zpracování projekční 
práce na vybudování chodníku na ulici Hlavní. 
Místostarosta informoval, že v příštím roce bude zřejmě možno z EU získat 
více finančních prostředků, ale obce zřejmě nebudou mít finanční prostřed-
ky na jejich financování. 

Náměty občanů: 
 Bude se opravovat cesta v Boří - od prvního stanoviště vpravo? Ne, tato 

cesta má jiného vlastníka. 

 Jaká bude cena vodného a stočného? Informaci o ceně na rok 2021 nám 
poskytl pouze Svazek Ivančice – cena je vyvěšena, VaK Třebíč zatím ne. 

 Bude nový jízdní řád? Ano, ale žádnou informaci o spojích zatím obec 
neobdržela. 

     *** 
strana 11 prosinec 2020 



poskyto-
vatel 

celkové podíl schváleno 

program náklady dotace žadatel dotace obec 

REKONSTRUKCE OBECNÍCH LESŮ RAPOTICE         

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

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

OBNOVA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ NA NÁVSI 2019        

2019 240 500,00 168 350,00 72 150,00  neschváleno   
Fond Vysoči-
ny 

466 693,00 168 350,00 298 343,00 168 350,00 298 343,00 

Budování  a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku    63,93% 36,07% 63,93% 

REKONSTRUKCE OBECNÍCH LESŮ RAPOTICE       

Fond Vysočiny 213 000,00 213 000,00 0,00 213 000,00 0,00 

Hospodaření v lesích II 100% 0% 100,00% 0,00% 

BUDOVA 21 RAPOTICE - ÚPRAVY       

POVV 260 000,00 127 000,00 133 000,00 127 000,00 133 000,00 

Podpora rozvoje regionů 48,85% 51,15% 48,85% 51,15% 

ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY       

 411 199,00 411 199,00 0,00 411 199,00 0,00 

Zmírnění kůr. kal. 2017 - 2018 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

ČERPÁNÍ DOTACÍ V ROCE 2020 

      

Dotace Obce Rapotice 2020    

  počet  

žádali jsme  2 907 578,15 Kč  10  

schváleno  2 907 578,15 Kč 100% 10 100% 

zamítnuto  0,00 Kč 0% 0 0% 

      

celková hodnota díla 4 600 249,54 Kč    

z toho dotace 2 907 578,15 Kč 63%   

      

v procesu schvalování 5 859 000,00 Kč  3  
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poskyto-
vatel 

celkové podíl schváleno 

program náklady dotace žadatel dotace obec 

ZMÍRNĚNÍ DOPADŮ KŮROVCOVÉ KALAMITY       

 411 199,00 411 199,00 0,00 411 199,00 0,00 

Zmírnění kůr. kal. 2017 - 2018 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

NÁKUP MALOTRAKTORU   
 Celou částku uhradí PGRLF a 50% (336.000 Kč) z ní pak 

budeme minimálně 1 rok splácet.        Podpůrný a garanční rolnický a lesnický 

fond   

 672 000,00 336 000,00 336 000,00 336 000,s00 336 000,00 

 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

ENERGOREGION 2020        

 81 542,00 62 000,00 19 542,00 62 000,00 19 542,00 

postřikovač a zametač 76,03% 23,97% 76,03% 23,97% 

PODPORA DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ        

MŽP 926 112,54 787 197,15 138 915,39 787 197,15 138 915,39 

společně s Odunec a Zárubice 76,04% 23,96% 85,00% 15,00% 

ROZŠÍŘENÍ ODBORNÝCH UČEBEN ZŚ RAPOTICE       

IROP, MAS 7 200 000,00 3 700 000,00 3 500 000,00     

  51,39% 48,62%     

REKONSTRUKCE ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ RAPOTICE 2020       

Fond Vysočiny 1 204 000,00 963 200,00 241 000,00     

Obnova sport. infrastruktury 80,00% 20,00%     

OBNOVA LESNÍCH POROSTŮ RAPOTICE       

PRV + SZIF 1 196 000,00 1 196 000,00 0,00   

Obnova porostů po kalamitách  100,00% 0,00%   

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ       

MPO 1 492 164,00 746 082,00 746 082,00 746 082,00 746 082,00 

EFEKT 2021 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

HOSPODAŘENÍ V LESÍCH 2020 II       
Fond Vysoči-
ny 

35 970,00 35 970,00 0,00 35 970,00 0,00 

Obnova, zajištění a výchova les-

ních porostů do 40 let věku  
100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

LESNÍ CESTA BOŘÍ   PROSTŘEDKY BYLY PROPLACENY OBCI AŽ V ROCE 2020      

2017 2 270 802,00 1 770 236,00 500 566,00 1 770 236,00 500 566,00 
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