
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 25.4. 2014 
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BALDOVCI. 
 
     Zahájeno:  18,00 hod                                                                                                   Ukončeno:   18, 30 hod 
 
Přítomni zastupitelé:   Josef Grmela, Jiří Szymsza,  Rudolf Tesař,  Aleš Kolář, Dušan  Škandera,  
                                    Jaroslav Tihelka, Marie Kašpárková,  P. Lokaj 
 
Omluveni zastupitelé:  Michal Štrajt,  Josef Jančík, Jaroslav Voráč 
 
Návrhová komise:  D. Škandera,  J. Tihelka 
Zapisovatel:  M. Kašpárková 
Ověřovatelé zápisu:  J. Grmela, P. Lokaj 
 
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Změna rozpočtu č.2 
 3.   Smlouva o zpětném odběru odpadů, Dodatek č.1,  pověření 
 4.   Schválení vedení účetnictví školy 
 5.   Projednání provozu mateřské školy o hlavních prázdninách 
 6.   Revokace usnesení č. 1/2014, bod 12 
 7.   Nový výběr zhotovitele stavby na akci „Obec Rozstání – ČOV a stoková síť“ 
 8.   Diskuse 
 9.   Závěr 
 
 
Bod 1 
Po zahájení a přivítání všech přítomných seznámil starosta s programem, který nechal schválit. 
Zastupitelstvo jej bez doplnění a výhrad schválilo. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Starosta též určil zapisovatele a nechal schválit návrhovou komisi a ověřovatele zápisu, které 
zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
S Rozpočtovým opatřením seznámil starosta a vysvětlil jednotlivé položky. Zastupitelstvo tuto 
změnu schválilo. 
 

Rozpočtové opatření č. 2 

položka 
rozpočtové příjem Kč 

skladby     
1122 daň z příjmů právnických osob za obce           68 210,00     
4116 dotace z úřadu práce UZ33113234             1 800,15     
4116 dotace z úřadu práce UZ33513234           10 200,85     
4116 dotace z úřadu práce UZ13101             6 785,00     

  celkem           86 996,00     
výdej 

36125139 materiál k opravě           50 000,00     
36125171 opravy v bytě             5 000,00     



37225139 nákup materiálu -       310 000,00     
37225169 odvoz odpadu         310 000,00     
61715362 vynětí hřiště ze zem.půdního fondu           27 000,00     
61715168 zpracování dat a služby           50 000,00     
61715169 nákup služeb -         50 000,00     
63995362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu           68 210,00     
36395011 platy v prac.poměru - úřad práce UZ33113234             1 343,40     
36395011 platy v prac.poměru - úřad práce UZ33513234             7 612,60     
36395031 sociální pojištění UZ33113234                335,85     
36395031 sociální pojištění UZ33513234             1 903,15     
36395032 zdravotní pojištění UZ 33113234                120,90     
36395011 platy v prac.poměru UZ 13101             4 586,00     
36395011 platy v prac.poměru             1 879,00     
36395031 sociální pojištění UZ 13101             1 617,00     
36395032 zdravotní pojištění UZ 13101                582,00     
36395032 zdravotní pojištění UZ 33513234                685,10     

celkem         170 875,00     
 

rekapitulace v Kč 
výše celkových příjmů původní rozpočet:       8 272 600,00     
výše celkových výdajů původní rozpočet:      6 856 303,62     
zapojení přebytku z minulých let: -    1 416 296,38     
zapojení přebytku z minulých let 1. 
rozpočtové opatření:             1 300,00     
zapojení přebytku z minulých le 2. rozpočtové 
opatření           83 879,00    

 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
 
Bod 3 
O nutnosti změny smlouvy o odpadech s firmou EKO-KOM seznámil starosta. Jedná se o stejnou 
smlouvu, jakou měla obec schválenou i dříve, jen se tam nyní musely vložit zákony podle nového 
Občanského zákoníku. Také Dodatek č.1 hned starosta objasnil, a rovněž pověření. Zde se jedná o 
možnost pověřit svozovou firmu Petr Bureš, že bude vykazovat za obec různá hlášení, údaje, apod., 
které jsou ze zákona nutné vykazovat. Zastupitelstvo vše schválilo. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 4 
Jak starosta objasnil, schválení vedení účetnictví v celém rozsahu pro školu je jen formálním bodem 
a nutností zřizovatele. Dříve bylo účetnictví částečné, nyní bude od 1.1. 2014 v plném rozsahu. 
Zastupitelstvo tento bod schválilo. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
Jelikož byl projeven nepatrný zájem, aby byla mateřská škola otevřená i přes hlavní prázdniny, 
nechal starosta projednat tuto záležitost na zasedání. Jak uvedla přítomná ředitelka MŠ, zájem byl 
převážně z řad maminek na mateřské dovolené a počet je minimální, jen v prvním týdnu července je 
o školku zájem asi poloviční. Zastupitelstvo v diskusi uznalo, že není možné platit další provoz 



školky i o prázdninách pro pár dětí, kdy musejí zaměstnanci vyčerpat dovolenou, takže schválilo 
provoz jen dle plánu ředitelky školy. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 6 
Starosta seznámil se situací okolo výběrového řízení na čističku a kanalizaci. Na posledním 
zasedání zastupitelstvo schválilo jako dodavatele stavby firmu Strabag, ale protože podala jedna 
z ostatních firem připomínku, proti tomuto výběru, a té se vyhovělo, musela zasedat nová komise. 
Tím je tedy bod 12 z minulého zasedání nutno revokovat, protože již neplatí. Zastupitelstvo 
revokaci schválilo. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 7 
V návaznosti na revokaci předchozího usnesení předložil starosta ke schválení nový výběr 
dodavatele stavby „Obec Rozstání – ČOV a stoková síť“.  Jak dále starosta seznámil přítomné, 
zasedala nová hodnotící komise, která dospěla ke stejnému závěru, jako první komise, a doporučila 
zastupitelstvu opět firmu Strabag. Zastupitelstvo podle tohoto návrhu tuto firmu schválilo jako 
dodavatele stavby „Obec Rozstání – ČOV a stoková síť“. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 8 
V diskusi informoval starosta o připravované opravě nových rozhlasů, o plánované opravě 
tenisových kurtů a pozval občany na stavění májky. 
p. K.  – zda by se mohly přidat kontejnery na bioodpad, že ty po obci nestačí na trávu ze zahrad.   
 – Starosta – že již informoval několikrát občany, aby větší množství trávy nechávali u cest a 
nahlásili to na obecní úřad, kde zajistí svoz do kontejneru, který máme na skládce u družstva. 
 
Bod 9 
Návrh na usnesení přečetl p. Tihelka a starosta zasedání ukončil. 
 
 
 
   
 
 
  
 


