
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE  
26.10. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. 
 
     Zahájeno:  18,00 hod                                                                           Ukončeno:   18,25 hod 
 
Přítomni zastupitelé:  Josef Grmela, Jiří Szymsza, Jaroslav Tihelka, Michal Štrajt,  Dušan 
Škandera,    
                                    Petr Lokaj, Marie Kašpárková, Aleš Kolář,  
 
Omluveni zastupitelé:  Jaroslav Voráč, Rudolf Tesař, Josef Jančík 
 
Návrhová komise:   P. Lokaj, A. Kolář 
Zapisovatel:  M. Kašpárková 
Ověřovatelé zápisu:   J. Grmela, M. Štrajt 
 
Program: 
1.   Zahájení 
2.   Nabídka na darování pozemků obci 
3.   Prodej části obecního pozemku 
4.   Žádost Občanského sdružení Rozšťánci o bezúročnou půjčku na pokrytí dotace 
5.   Dopravní značení v „Nové ulici“ v Rozstání 
6.   Skupina pro interní audit 
7.   Změna rozpočtu 
8.   Diskuse  
9.   Závěr 
 
Bod 1 
Po přivítání všech přítomných seznámil starosta s vyvěšeným programem, který navrhl 
změnit. V původně vyvěšeném programu zrušil bod č. 5 – Prodej 1/39 podílu v SLD Niva. Jak 
uvedl, protože došlo k chybě a nebyl řádně vyvěšen záměr na tento prodej, musí se proto tento 
bod posunout na další zasedání. Místo toho, však doplnil starosta jako bod 5 – Dopravní 
značení v „Nové ulici“ v Rozstání. Doplnění programu starosta vysvětlil obdržením 
rozhodnutí z Odboru dopravy až den před zasedáním. Zastupitelstvo zrušení bodu 5 a jeho 
změnu schválilo s celým programem. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Starosta určil zapisovatele, zastupitelstvo pak schválilo navržené ověřovatele zápisu a 
návrhovou komisi. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
Starosta seznámil s nabídkou paní R.  z Hluboček, která nabízí zdarma převedení pozemků 
p.č. st. 216 – 210 m2, 1141 – 209 m2, 1710/4 – 415 m2, 2038/1 – 235 m2 a 2038/5 – 109 m2 
do majetku obce. Jak starosta uvedl, jedná se o pozemky v Baldovci vedle potoka, takže jsou 
pro obec přínosné a dojde ke scelení s dalšími obecními pozemky. Zastupitelstvo přijetí 
pozemků schválilo. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 3 



O část obecního pozemku p.č. 270/16, kdy vznikla novým geometrickým plánem nová 
parcela 270/55 – 76 m2, požádali manželé J. a J. S., Blansko. Starosta ukázal geometrický 
plán a uvedl, že tento pozemek je oplocen a užíván žadateli, na vyvěšený záměr nikdo 
nereagoval, takže by neměl prodej nikomu vadit.  pí.J. – zda nebude omezen přístup p.H. do 
svého domu?  Starosta – že p.H. byl osobně při vytyčování pozemků a prodávaná část je 
mimo jeho přístup k domu a nijak ho neomezí. Dále starosta navrhl, aby se zvýšily ceny 
prodávaných pozemků  obcí na cenu 10 Kč/m2, a to ne jen v tomto případě, ale i u všech 
ostatních prodejů, protože se díky zájmu různých obchodníků a spekulantů tržní ceny v naší 
lokalitě zvedly. Zastupitelstvo názor podpořilo a prodej pozemků pro manžele S. za cenu za 
10 Kč /m2 schválilo.    
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 4 
Žádost o bezúročnou půjčku pro občanské sdružení Rozšťánci podalo toto sdružení na 
zafinancování projektu na výměnu laviček a branek na fotbalovém hřišti, na který sdružení 
dostalo dotaci z Místní akční skupiny Moravský kras ve výši 118 000 Kč. Zastupitelstvo 
půjčku v této výši schválilo. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
Starosta vysvětlil doplněný bod programu. Podle zápisu z veřejného zasedání z 27.10. 2011 
bylo v tento den řešeno dopravní značení v „Nové ulici“ v Rozstání na Stráni, kdy byla řešena 
petice občanů, kteří nesouhlasí se zákazem parkování v zimním období v této ulici. Mimo jiné 
je v zápise uvedeno, že starosta projedná návrh varianty na doplnění značení, aby zákaz stání 
platil jen v době sněhové pokrývky. Jelikož to odboru dopravy trvalo velmi dlouho, než 
vyjádření poslal, je možno řešit jejich rozhodnutí až nyní. Odbor dopravy stanovil dopravní 
značení tak, že se stávající značení doplní dodatkovou tabulkou s textem – „Po dobu sněhové 
pokrývky“.  Zastupitelstvo v diskusi uznalo tuto variantu jako možné řešení, ale obává se 
možného zneužívání některých jedinců, zda sníh je, nebo ne. Starosta navrhl, aby se zkusilo 
značení doplnit s tím, že jakmile bude někdo řešit množství sněhu, tak se značení vrátí a bude 
platit v určeném období stále a bez úlev. Starosta uvedl, že i kdyby byl jen 1 cm sněhu, tak se 
to považuje za sníh a zákaz stání musí platit. Zastupitelstvo tedy tuto změnu dopravního 
značení schválilo. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
  
Bod 6 
Zastupitelstvo schválilo navrženou skupinu pro interní audit ve složení:  Marie Kašpárková, 
Dušan Škandera a Jaroslav Voráč. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 7 
Starosta seznámil se změnou rozpočtu. V diskusi objasnil změny nebo navýšení položek. 

 

Rozpočtové opatření č. 4 
  

    položka rozpočtové   Kč 
 skladby příjem   
 1341 poplatek ze psů -              558,00     
 1351 odvod loterií a podobných her             4 945,00     
 1511 daň z nemovitosti           36 037,00     
 



4111 dotace na volby, (UZ 98193)           72 000,00     
 

4222 
vrácení části dotace na rekonstrukci kanalizace, UZ 
17 -              477,49     

 4222 dotace z programu obnovy venkova -       185 000,00     
 4222 dotace z programu obnovy venkova, UZ 17         185 000,00     
   celkem         111 946,51     
   výdej   
 10145169 deratizace -           2 760,00    
 22125021 výdaje na opravu chodníků v Baldovci - DOPP             3 740,00    
 23216121 dotace z programu obnovy venkova -       185 000,00    
 23216121 dotace z programu obnovy venkova, UZ 17         185 000,00    
 

23216121 
vrácení části dotace na rekonstrukci kanalizace, UZ 
17 -              477,49    

 23215362 DPH za projektovou dokumentaci (Provod Tišnov)           36 800,00     
 23215139 nákup materiálu -         36 461,60     
 23216121 ČOV - dokumentace k zadání stavby - doplatek           36 461,60     
 36325137 strunová sekačka             2 543,00     
 36325139 úprava hřbitova, oblázky, sazenice,plexisklo           11 370,16     
 61715171 oprava multicary+ opravy rozvodů v bytě           36 300,00     
 61715321 přestupková komise Prostějov, UZ 4004             2 000,00     
 61716130 nákup pozemku (Pokorný Spešov)             6 780,00     
 63105149 ostatní finanční výdaje - prodej Ing fondů         799 050,45     
   celkem         895 346,12     
 

    

 

rekapitulace v Kč 
 

 

výše celkových příjmů původní rozpočet:       5 896 300,00     
 

 

výše celkových výdajů původní rozpočet:      6 152 926,00     
 

 

zapojení přebytku z minulých let:         256 626,00     
 

 

zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové 
opatření:         155 700,00     

 

 

zapojení přebytku z minulých let 2.rozpočtové 
opatření:         175 642,00     

 

 

zapojení přebytku z minulých let 3. rozpočtové 
opatření: -       107 261,77     

 

 

zapojení přebytku z minulých let 4. rozpočtové 
opatření:          783 399,61     

    
Zastupitelstvo po seznámení schválilo změnu rozpočtu jednohlasně. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 8 
Pí. J. – dotaz na opravu fasády obchodu v Baldovci.  Starosta – měly se měnit celé dveře 
v obchodě, kvůli křivosti, ale po opravě a dohodě s paní H. už to tak stačí a měnit se nebudou. 
Oprava fasády je tedy už možná, takže příští rok. 



M. H. – dotaz na oplocení kolem kapličky.  Starosta – je to na soukromém pozemku p.S., 
takže řešit s ním, nebo zjistit na stavebním úřadě. 
Pí. J. – paní senátorka Sekaninová slíbila pomoc při zajišťování dotací na čističku.  Starosta – 
již s paní senátorkou jednal a řeší. 
 
Bod 9 
Návrh na usnesení přečetl zastupitel A. Kolář, následně starosta zasedání ukončil. 
 
Ověřovatelé zápisu:  Josef Grmela:  ----------------------------------- 
 
    Michal Štrajt:  ---------------------------------- 
 


