ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 21.2. 2014
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ.
Zahájeno: 18,00 hod

Ukončeno: 19,45 hod

Přítomni zastupitelé: Josef Grmela, Jiří Szymsza, Rudolf Tesař, Aleš Kolář, Dušan Škandera,
Michal Štrajt, Josef Jančík, Jaroslav Voráč, Jaroslav Tihelka, Marie Kašpárková, P. Lokaj
Omluveni zastupitelé: 0
Návrhová komise: D. Škandera, J. Grmela
Zapisovatel: M. Kašpárková
Ověřovatelé zápisu: J. Voráč, M. Štrajt
Program:
1. Zahájení
2. Plnění usnesení
3. Prodej obecních pozemků
4. Změna akcií společnosti Větrný park Drahany
5. Žádost o výjimku ZŠ
6. Pronájem obecního bytu
7. Zařazení správního území obce do územní působnosti MAS
8. Zřízení věcného břemene
9. Schválení účetní závěrky obce a školy
10. Projednání žádosti o.s. ROZŠŤÁNCI o zbudování naučné stezky
11. Dodatek č.3 ke Smlouvě č.31 o nakládání s biologicko rozložitelným odpadem
12. Rozpočtové opatření č. 1
13. Výběr zhotovitele stavby na akci „Obec Rozstání – ČOV a stoková síť“
14. Schválení platby pro E.ON dle smluv o připojení k distribuční soustavě
15. Diskuse
16. Závěr
Bod 1
Úvodem přivítal starosta všechny přítomné a seznámil s připraveným programem, který navrhl doplnit o
důležité body, které se vyskytly po vyvěšení původního programu. Navrhl doplnit jako bod 11- Dodatek č.3
ke Smlouvě č.31 o nakládání s biologicko rozložitelným odpadem, jako bod 12- Rozpočtové opatření č. 1,
jako bod 13- Výběr zhotovitele stavby na akci „Obec Rozstání – ČOV a stoková síť“, jako bod 14Schválení platby pro E.ON dle smluv o připojení k distribuční soustavě, ostatní body by se posunuly níže.
Zastupitelstvo schválilo program i s doplněním.
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Následně určil starosta zapisovatele a nechal schválit návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 2
S plněním usnesení seznámil zastupitel J. Tihelka, zastupitelstvo jej vzalo na vědomí.
Bod 3
Starosta objasnil důvody prodávaných pozemků, o které bylo požádáno.
- pozemek st. 485 – 26 m2, cena 20 Kč/1m2, J. P., Rozstání.
- pozemek p.č. 2019/8 – 77 m2, cena za 20 Kč/1m2, a st. 486 – 16 m2, za cenu 20Kč/1m2, J. Z.,
Blansko.
- část pozemku p.č. 279/1 – 96 m2, cena za 10 Kč/1m2, manželé J. a M. A., Baldovec.
- pozemek p.č. st.313/2 – 19 m2, za cenu 20 Kč/1m2, M. J., Vysočany-Housko.
Zastupitelstvo prodej všech pozemků schválilo bez výhrad.

Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 4
Starosta přečetl dopis od emitenta akcií společnosti VĚTRNÝ PARK DRAHANY o důvodech a změně
listinných akcií na zaknihované, kdy obec je vlastníkem 10 ks. V diskusi se řešilo, že hodnota akcií je jen 10
Kč, takže změna na zaknihované vyžaduje zřízení zvláštního účtu, a protože jeho vedení by stálo daleko
více, než je cena akcií, schválilo zastupitelstvo, že takový majetkový účet zřizovat nebude a tím akcie
zaniknou.
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 5
Na základě žádosti ředitelky školy projednalo zastupitelstvo možnost udělení výjimky na nižší počet žáků ve
škole na rok 2014-2015. Nyní chybí do plného počtu 1-2 žáci, ale dle přiloženého demografického vývoje by
se měla situace do dvou let stabilizovat, protože by mělo nastoupit mnohem větší množství žáků do 1. třídy.
Jak starosta uvedl, vše ale záleží na rodičích, zda z nějakého důvodu nedají své děti do jiné školy.
Zastupitelstvo výjimku schválilo.
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 6
Protože již byl uvolněn obecní byt po bývalém zubním lékaři, starosta vyvěsil záměr na jeho nový pronájem.
Na ten se přihlásili partneři se svými dětmi R. B. z Jedovnic a J. S. z Rozstání. Jak starosta uvedl, musí se
nejdříve byt částečně opravit a zmodernizovat, protože vše zůstalo v původním stavu z osmdesátých let
minulého století. Voda je skoro ucpaná, kvůli starým a zkorodovaným trubkám, proto je nutné je předělat do
plastových. Rovněž obklady a dlažba jsou ve špatném stavu, elektroinstalace se musí též opravit, a další
drobnosti. Zájemce pan Bezděk nabídl, že si částečně sám něco opraví a zainventuje do bytu i své
prostředky, pokud mu jej zastupitelstvo pronajme. Jelikož je cena za nájem smluvní zastupitelstvo tedy
schválilo byt s příslušenstvím i garáží pronajmout za smluvní cenu 2 500 Kč + energie pro zájemce p.B. a
pí.S., s tím, že nájem je na dobu určitou 5 let s možností prodloužení po uplynutí této lhůty.
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 7
Starosta přečetl žádost místní akční skupiny MAS Moravský Kras, kde je naše obec členem, o schválení
zařazení svého správního území do území působnosti MAS Moravský kras v období 2014 – 2020. Tento
formální úkon zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 8
Starosta objasnil možnost rozšíření inženýrských sítí v lokalitě od Hybášků po „Žákovu stodolu“, která je
v územním plánu vedená jako stavební pozemky. Jelikož by zájem o výstavbu v blízké budoucnosti byl,
E.ON pracuje na možnosti položení kabelu sítě NN v této cestě. Protože však vedení bude uloženo i v
soukromích pozemcích a majitelé těchto parcel podepsali všichni souhlas, ještě zbývá i souhlas obce.
Zastupitelstvo tedy schválilo zřízení věcného břemene v obecních pozemcích 1926/1, 1492/3, 1927/2, 1940,
1930, 1931 a 1932 za úplatu 3 260 Kč, dle smlouvy.
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 9
Dalším formálním bodem bylo schválení účetní závěrky obce a školy, které obě zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 10
Jak starosta uvedl, byl požádán o zařazení bodu o možném zřízení naučné stezky od Rozstání do Baldovce.
S projektem seznámila předsedkyně o.s. pí. H. a zpracovatel návrhu soch p. M. z Marianína. Představili
zastupitelstvu návrhy soch a posezení a parcely možného umístění. V dlouhé a rozsáhlé diskusi řešilo
zastupitelstvo mimo jiné i fakt, že jsou 2 místa navržena na cizích pozemcích. Zde ujišťovala pí. H., že je
s majiteli domluvena, ale starosta, i jiní členové zastupitelstva, oponovali, že mají opačné informace.

Zastupitelé Baldovce žádali o změnu místa na jiné, než, kde je navrženo, také druzí zastupitelé řešili umístění
po obci, ale pí. H. uvedla, že nejdou lokality předělávat, protože jsou již uvedeny v žádosti o dotace.
Nevhodné umístění stanovišť bylo největším problémem, který zastupitelstvo řešilo. Dále hledalo smysl této
stezky a ani přítomní občané neviděli v této činnosti velký přínos pro obecní kulturu. Starosta uvedl, že je
jistě každá koruna z dotací do obce dobrá, ale ne za každou cenu. Po této dlouhé diskusi nechal starosta
hlasovat o schválení naučné stezky a zastupitelstvo projekt neschválilo z důvodu nevhodného umístění po
obci.
Hlasování: Pro – 0, Proti – 8, Zdržel se – 3
Bod 11
V doplněném bodě seznámil starost s Dodatkem ke smlouvě o nakládání s biologicky rozložitelným
odpadem, kdy bude obci snížen příspěvek od RESPONA za třídění z 350 Kč na 100 Kč za tunu. Nezvedají
se tím poplatky, jen se snižuje odměna, takže i tak bude obec dostávat slevy za třídění. Zastupitelstvo
Dodatek č.3 ke smlouvě č. 31 schválilo.
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 1
Bod 12
Protože se musel obecní rozpočet vyrovnat se státním, bylo zapotřebí v rozpočtovém opatření snížit dotace
na výkon státní správy o 1 300 Kč, což zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 13
V dalším doplněném bodě požádal starosta o schválení vybraného kandidáta na zhotovení čističky a
kanalizace. Jak uvedl, zrovna v den veřejného zasedání proběhlo dopoledne dokončení výběrového řízení, a
aby nemusel svolávat mimořádné zasedání v blízké době, navrhl doplnit dnešní program. Vybrána byla dle
hodnotící komise firma S., takže starosta navrhl po krátké diskusi hlasovat pro tento návrh. Zastupitelstvo
výběr schválilo. Též schválilo starostovi možnost podepsání Smlouvy o dílo s vybranou firmou po vyřízení
všech nutných lhůt a okolností.
Hlasování: Pro – 10, Proti – 0, Zdržel se – 1
Bod 14
Také další doplněný bod se týkal připravované čističky a kanalizace, kdy starosta požádal o schválení plateb
pro E.ON dle navržených smluv. Jedná se o přípojná místa čističky a přečerpávacích stanic, kde poplatky
jsou dány od E.Onu pevně. Zastupitelstvo je schválilo.
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 15
-V diskusi se ptal starosta zastupitelstva na názor, zda přijmout dalšího zaměstnance z pracovního úřadu,
protože se hlásil zájemce z obce. Jelikož se letos změnily oproti dřívějším rokům podmínky, neplatí pracovní
úřad vše, ale obec musí doplatit cca 1 700 Kč na jedno místo na odvodech. V diskusi zastupitelstvo
nepodpořilo nové pracovní místo právě kvůli dalším výdajům.
-Druhým příspěvkem starosty bylo opětovné pobíhání psů po obci. Majitelé jsou arogantní a bezohlední,
natož, aby po svých psech uklízeli hromádky.
-Starosta seznámil s žádostí chalupářů od rybníka na opravu tamní komunikace. Starosta uvedl, že situaci
zkontroluje a případně nechá navézt kamení, ale více se do této cesty investovat nebude, kvůli plánované
kanalizaci. Budeme muset šetřit všude. Zastupitelstvo v diskusi tento návrh podpořilo.
Bod 16
Návrh na usnesení přečetl zastupitel D. Škandera a starosta zasedání ukončil.

