
 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE  15.8. 2013 
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. 
 
      Zahájeno:  18,00 hod                                                                              Ukončeno:   18,25 hod 
 
Přítomni zastupitelé:  Josef Grmela, Jiří Szymsza,   Dušan  Škandera,  Michal Štrajt,   
                                   Jaroslav Tihelka,  P. Lokaj, Rudolf Tesař,  
 
Omluveni zastupitelé:  Marie Kašpárková, Aleš Kolář, Jaroslav Voráč,  Josef Jančík 
 
Návrhová komise:  D. Škandera,  R.Tesař 
Zapisovatel:   M. Štrajt 
Ověřovatelé zápisu:    J. Grmela, P. Lokaj 
 
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Smlouva o poskytnutí příspěvku  
 3.   Smlouva o převodu majetku 
 4.   Změna rozpočtu 
5.    Veřejná zakázka na výběr poskytovatele úvěru  
6.    Diskuse  
 7.   Závěr 
 
 
Bod 1 
Úvod zahájil starosta přivítáním přítomných a seznámením s programem, který ještě navrhl doplnit o bod  č. 
5. -  Veřejná zakázka na výběr poskytovatele úvěru a ostatní by se posunuly o pořadí níže. Starosta vysvětlil, 
že při zahájených pracích ohledně kanalizace je potřeba včas vybrat dodavatele úvěru a je třeba provést 
výběrové řízení. Protože dostal podklady až po vyvěšení programu, proto navrhl jeho doplnění. Zastupitelstvo 
doplněný program schválilo. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Starosta dále navrhl návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a určil zapisovatele. Jiné návrhy nebyly, 
zastupitelstvo vše schválilo. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
Zde starosta vysvětlil, že se změnou zákonů se musí vše legalizovat smlouvami, proto je třeba schválit 
Smlouvu mezi obcí Rozstání a Svazkem obcí Drahanská vrchovina, aby bylo jasné, že obec přispívá na 
vodovodní přípojky občanů finanční částkou  za vřezávací pas do hlavního řádu a ten pak zůstal v majetku 
obce, i když je součástí přípojky občana. Proto může Svazek vést tento pas v majetku, který obhospodařuje a 
spravuje. Starosta seznámil se smlouvou, a jelikož nebyly žádné připomínky, zastupitelstvo ji schválilo. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 3 
Jako stejný důvod uvedl starosta i Smlouvu o převodu majetku, kdy obec Rozstání převádí veškerou 
vodovodní infrastrukturu vedenou v účetnictví obce na Svazek obcí Drahanská vrchovina, aby ten měl vše 
v pořádku. Je to jen papírové urovnání a obec o majetek nepřichází, protože ve smlouvě je, mimo jiné, 
stanoveno, že na žádost obce jí bude majetek kdykoliv vrácen bezúplatně zpět. Po seznámení se smlouvou ji 
zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 4 
Se změnou rozpočtu seznámil starosta a uvedl, že hlavní položkou je vysoká částka, kterou musí naše obec 
zaplatit obci Otinoves za dokončení společného projektu protipovodňových opatření a nového rozhlasu. Po 
vyúčtování a vyhodnocení celé akce nám bude pak z fondu 90% financí zase vráceno.  
 



 

 

 

Rozpočtové opatření č. 4 
 

   položka 
rozpočtové příjem Kč 

skladby     

63102142 příjmy z podílů na zisku a dividend           11 950,00     

      

 

výdej 
 23336341 investiční transfer obci Otinoves, org.4060      1 607 297,50     

31135193 výdaje na refundaci - oprava -       100 000,00     

31135192 výdaje na refundaci         100 000,00     

33145169 nákup služeb             1 711,00     

      

      

      

 

celkem      1 609 008,50     

   

   

 

rekapitulace v Kč 

 

výše celkových příjmů původní rozpočet:       6 927 600,00     

 

výše celkových výdajů původní rozpočet:      6 441 556,80     

 

zapojení přebytku z minulých let: -       486 043,20     

 

zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové 
opatření:           91 600,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 2. rozpočtové 
opatření         127 708,96     

 

zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové 
opětření -              625,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 4. rozpočtové 
opatření      1 597 058,50     

 
Zastupitelstvo rozpočtové opatření schválilo. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
Opět starosta objasnil, že je třeba už zavčas zahájit výběrové řízení na dodavatele úvěru na dokončení 
kanalizace, případně budování chodníků a cest. Budeme soutěžit o úvěr na 8 milionů korun, který samozřejmě 
můžeme, ale nemusíme vyčerpat, až dle potřeby. Poté starosta seznámil se zadávacími podmínkami a navrhl, 
aby jej zastupitelstvo pověřilo k realizaci této veřejné zakázky. Zastupitelstvo tento návrh schválilo. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 6 
V diskusi žádné příspěvky nebyly. 
 
Bod 7 
Na závěr seznámil s návrhem na usnesení zastupitel R. Tesař a starosta zasedání ukončil. 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Josef Grmela   …………………………… 
 
 
    Petr Lokaj   …………………………….  


