
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO 
DNE 1.10. 2014  V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. 
 
 Zahájeno:  18,00 hod                                                                             Ukončeno:   18, 35 hod 
 
Přítomni zastupitelé:   Josef Grmela, Jiří Szymsza, Dušan  Škandera, Jaroslav Voráč, 
                                    Jaroslav Tihelka, Josef Jančík, Petr Lokaj  
 
Omluveni zastupitelé:   Aleš Kolář, Marie Kašpárková, Rudolf Tesař, Michal Štrajt  
 
Návrhová komise:  D. Škandera, J. Voráč 
Zapisovatel:  P. Lokaj 
Ověřovatelé zápisu:  J. Grmela, J. Tihelka 
 
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Plnění usnesení 
 3.   Žádost o prodej části obecního pozemku 
 4.   Smlouva o zřízení věcného břemene 
 5.   Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti OL kraje 
 6.   Projednání výběrového řízení na dodavatele kanalizačních přípojek 
 7.   Skupina pro interní audit 
 8.   Nabídka části pozemku do majetku obce   
 9.   Diskuse 
10.  Závěr 
 
Bod 1 
Úvodem přivítal starosta všechny přítomné, seznámil s vyvěšeným programem a nechal jej 
schválit. Žádné doplnění nebylo navrženo, takže zastupitelstvo program schválilo. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Starosta určil zapisovatele a nechal schválit návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. 
Zastupitelstvo vše schválilo. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
S plněním usnesení seznámil zastupitel J. Tihelka. Zastupitelstvo je vzalo na vědomí. 
 
Bod 3 
Starosta seznámil s žádostí o odkup části pozemku p.č. 2019/4, o kterou požádal pan E. H., 
Rozstání. Jak zastupitelstvo v diskusi uvedlo, jedná se o pozemek mezi dvěma domy (tzv. 
uličku), takže prodej není vhodným řešením, protože by mohlo docházet k sousedským 
sporům, kvůli přístupu a opravám sousedních domů. Oba majitelé mohou uličku užívat a není 
tedy potřeba ji prodávat. V hlasování na uvedenou žádost zastupitelstvo prodej pozemku 
neschválilo. 
Hlasování: Pro – 0, Proti – 7, Zdržel se – 0 
 
Bod 4 
Dalším bodem byla Smlouva o zřízení věcného břemene mezi obcí Rozstání a E-ON 
Distribuce, F.A. Gerstnera, České Budějovice, kdy se zřizuje věcné břemeno na akci 
„Rozstání, přípojka NN. Jedná se o křížení a uložení kabelu přes cestu směrem ke staré 



brambůrkárně, kterou pan A. koupil. Zastupitelstvo smlouvu schválilo a pověřilo starostu 
k jejímu podpisu. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
Jak starosta připomněl, od příštího roku bude i naše obec zapojena v dopravním integrovaném 
systému OL kraje, proto je nutné schválit Smlouvu o poskytnutí příspěvku na tuto dopravu. 
Cena je 70 Kč na jednoho trvale žijícího občana v obci na rok. Zastupitelstvo tuto Smlouvu 
schválilo, a zároveň schválilo i Dodatek č.1 ke smlouvě o závazku veřejné služby na zajištění 
dopravní obslužnosti.  Rovněž pověřilo starostu k podpisu Smlouvy i Dodatku. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 6 
Starosta seznámil, že fond poskytující dotace na kanalizaci nám uznal z cca 1 800 m přípojek 
na veřejném prostranství 1/3, tedy 618 metrů přípojek. Aby se dalo dokončit zbývající 
množství metrů, cca 1 200m, musí se provést výběrové řízení na tyto práce, a protože se jedná 
o podlimitní zakázku, stačí oslovit pouze 3 firmy. Na dotaz zastupitelstva, zda se může 
přihlásit i někdo jiný, než oslovené firmy, odpověděl starosta, že ano, protože bude zakázka 
zveřejněna, a kdyby někdo chtěl, tak může předložit i svoji nabídku. Jak starosta upřesnil, pak 
se ukáže, kolik finančních prostředků obci zůstane, aby mohla pomoci investovat přípojky i 
občanům a kolik případně zůstane na opravy cest a chodníků. Zastupitelstvo schválilo výzvu 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obec Rozstání – kanalizační 
přípojky“, s tím, že hodnotícím kritériem bude výše nabízené ceny. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 7 
Starosta předložil návrh na složení skupiny pro interní audit: M. Kašpárková, D. Škandera a J. 
Voráč. Zastupitelstvo návrh schválilo. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 8 
O nabídce části pozemku p.č. 51- 60 m2 do majetku obce informoval starosta. Jedná se o část 
pozemku, kde je dnes místní komunikace ke kovošrotu, který obci nabídly spolumajitelky Š. 
S. a V. S. Za pozemek požadují místo financí postavení dopravních značek omezujících 
rychlost na 20 km okolo jejich domu, z důvodu zvýšení bezpečnosti na této cestě. 
Zastupitelstvo návrh schválilo. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
 Bod 9 
V diskusi seznámil starosta s probíhajícími pracemi na čističce a kanalizaci a na dalším 
výhledu prací. 
 
Bod 10 
Návrh na usnesení přečetl D. Škandera. Starosta poděkoval zastupitelstvu za práci ve 
volebním období, které končí, a zasedání ukončil. 
 
 
 
 
 
 
 


