
     ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 29.9. 
2017      V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. 
 
     Zahájeno:  18,00 hod                                                                                               Ukončeno:   18,40 hod 
 
Přítomni zastupitelé:   Jiří Szymsza, Jaroslav Bezděk, Petr Lokaj, Dušan  Škandera Vlasta 
Kučerová, 
                                     Rostislav Šmehlík, Petr Kraus, Jiří Hrstka, Miroslav Hrstka 
Omluveni zastupitelé:  Jaroslav Voráč,  Jana Sedláková 
 
Návrhová komise:  Petr Lokaj, Dušan Škandera  
Zapisovatel:  Vlasta Kučerová 
Ověřovatelé zápisu:  Jiří Hrstka, Petr Kraus 
 
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Prodej pozemků 
 3.   Schválení Plánu financování obnovy kanalizace pro roky 2017 - 2026 
 4.   Dodatek ke smlouvě na dopravní obslužnost 
 5.   Rozšíření prací na opravě komunikací 
 6.   Rozpočtové opatření 
 7.   Volba člena do školské rady 
 8.   Určení spádových oblastí pro ZŠ a MŠ. 
 9.   Poplatek za umožnění výlepu politickým stranám  
10.  Diskuse 
11.  Závěr 
 
Bod 1 
Po zahájení seznámil starosta s vyvěšeným programem, který navrhl ještě doplnit, jako bod 8 
– Určení spádových oblastí pro ZŠ a MŠ, a dále jako bod 9 – Poplatek za umožnění výlepu 
politickým stranám. Zastupitelstvo celý program schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Poté určil starosta zapisovatelku, navrhl návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. Ty 
zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
O prodej malých obecních pozemků, které má oplocené a mnoho let je používá jako zahradu, 
požádal pan J. K. Zastupitelstvo po krátké diskusi prodej obecních pozemků p.č. 852/6 – 22 
m2 a p.č. 852/7 – 10 m2 pro J. K., Rozstání, za cenu 10 Kč/ 1 m2 schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
O další pozemek požádal pan P. K. Zde se jedná o dělení pozemku, kdy je třeba nechat zřídit 
věcné břemeno, kvůli přístupu sousedů ke svému domu v případě potřeby. To byla podmínka 
k vyvěšenému záměru. Zastupitelstvo tedy schválilo prodej části obecního pozemku p.č. 
2018/10 – 238 m2 pro P. K., Rozstání, za cenu  10 Kč/ 1 m2, za podmínky, že bude zřízeno 
věcné břemeno na umožnění přístupu k sousední nemovitosti. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 3 



Starosta seznámil s nutností schválení plánu financování obnovy kanalizace na roky 2017 – 
2026, který je potřeba mít zpracovaný kvůli provozování kanalizace a čističky. V krátkosti 
sdělil to nejdůležitější a zastupitelstvo plán schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
Bod 4 
V tomto bodě ujasnil starosta, že se jedná jen o formalitu schválení dodatku ke smlouvě na 
dopravní obslužnost, kdy se mění pouze počet trvale bydlících občanů v naší obci vždy k 1.1. 
každého roku a tím se poplatek OL kraji platí ze tento nový počet obyvatel. Zastupitelstvo 
dodatek schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
Starosta seznámil s požadavkem občanů, kteří zajíždí ke svým domům po komunikaci za 
bývalou tiskárnou, o opravu i této cesty. Že je po výkopu kanalizace zcela nepoužitelná a po 
dešti takřka nepojízdná. Chtějí stejný přístup ke svým domům, jako druzí na všech ostatních 
komunikacích v obci. Podle předběžného nacenění by oprava cesty vyšla na cca 400 000 Kč 
bez DPH. Zastupitelstvo uznalo, že se jedná asi o poslední komunikaci v Rozstání, kde chybí 
nový asfaltový povrch a rozšíření prací, které se nyní v obci provádějí s firmou Strabag, 
schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 6 
S provedeným rozpočtovým opatřením č. 5, 6 a 7 seznámil starosta. 
 

Rozpočtové opatření č. 5 
položka 

rozpočtové příjem Kč 
skladby     
1333 poplatky za uložení odpadu               4 000,00     
1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů               7 000,00     
1511 daň z nemovitostí             15 000,00     

10312111 prodej dřeva             14 000,00     
37252324 EKO-KOM               4 000,00     
61712343 příjmy z dobíhajících úhrad z dobýv.prost.               3 600,00     

celkem             47 600,00     
výdej 

10315169 nákup služeb - těžba dřeva -kůrovec             47 000,00     
23215362 platby daní státnímu rozpočtu             20 000,00     
33195139 hrníčky             10 000,00     
61716310 nákup pozemku                  400,00     
37455021 ostatní náklady             10 000,00     
37225138 nákup popelnic               5 000,00     

celkem             92 400,00     

rekapitulace v Kč 
výše celkových příjmů původní rozpočet:         8 142 500,00     



výše celkových výdajů původní rozpočet:        8 333 100,00     
zapojení přebytku z minulých let:           190 600,00     
zapojení přebytku z minulých let 1. 
rozpočtové opatření: -           28 850,00     
zapojení přebytku z minulých let 2. 
rozpočtové opatření -             5 400,00     
zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové 
opatření -             5 500,00     
zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové 
opatření -           30 500,00     

 
 

položka 
rozpočtové Rozpočtové opatření č. 6 Kč 

skladby příjem   
1511 daň z nemovitých věcí             35 000,00     

10312111 prodej dřeva               3 000,00     
61713113 prodej V3S             44 000,00     

8127 prodej ING. Fondů           373 558,00     
      
      
      
  celkem           455 558,00    
  výdej   

37455139 stavební materiál k opravě čekáren             32 000,00     
37455171 klempířské práce               2 000,00     
61715137 lavečky               3 000,00     
61715171 oprava - okna na čp. 86             49 000,00     
61715321 přestupková komise org 4004               1 000,00     
61716130 nákup pozemků (pod čp.86)             30 200,00     
61716121 budova -           29 800,00     

      
      
  celkem             87 400,00     
  rekapitulace v Kč 
  výše celkových příjmů původní rozpočet:         8 142 500,00     
  výše celkových výdajů původní rozpočet:        8 333 100,00     
  zapojení přebytku z minulých let:           190 600,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové 
opatření: -           28 850,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 2. rozpočtové 
opatření -             5 400,00     

  zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové opatření -             5 500,00     
  zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové opatření -           30 500,00     
  zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové opatření             44 800,00     



  
zapojení přebytku z minulých let 6. rozpočtové 
opatření -         368 158,00     

 
 
 
 

položka 
rozpočtové Rozpočtové opatření č. 7 Kč 

skladby příjem   
1333 uložení odpadu               5 000,00     
1356 příjmy úhrad za dobývání nerostů               6 000,00     
1361 správní poplatky               3 000,00     
1381 daň z hazardních her               8 000,00     
4116 Úřad práce, UZ 13101 (11)             75 000,00     

34122111 kurty               1 000,00     
61712112 prodej popelnic               3 300,00     

  celkem           101 300,00    

  výdej   
23215169 Sezako, služby             50 000,00     
23215362 platby daní státnímu rozpočtu               3 000,00     
36395011 prac. poměr UZ 13101             72 500,00     
36395031 soc. UZ 13101             18 000,00     
36395032 zdr. UZ 13101               6 500,00     
37455021 ostatní osobní výdaje             50 000,00     
61715011 pracovní poměr -           50 000,00     
37455171 oprava čekáren             55 600,00     
61716123 podání žádosti o dotaci (multi) BHZ             59 300,00     
61716130 nákup pozemku               1 200,00     

  celkem           266 100,00     

  rekapitulace v Kč 
  výše celkových příjmů původní rozpočet:         8 142 500,00     
  výše celkových výdajů původní rozpočet:        8 333 100,00     
  zapojení přebytku z minulých let:           190 600,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 1. 
rozpočtové opatření: -           28 850,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 2. 
rozpočtové opatření -             5 400,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové 
opatření -             5 500,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové 
opatření -           30 500,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové 
opatření             44 800,00     



  
zapojení přebytku z minulých let 6.rozpočtové 
opatření -         368 158,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 7.rozpočtové 
opatření           164 800,00     

 
Zastupitelstvo vzalo změny rozpočtu na vědomí. 
 
Bod 7 
Jak starosta ujasnil, vždy po třech letech se musí ve škole zvolit nová školská rada. Letos je 
tedy potřeba zvolit zástupce ze zastupitelstva. Starosta znovu navrhl člena, který je ve školské 
radě už mnoho let, Petra Lokaje, Baldovec 216. Zastupitelstvo tento návrh schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 8 
Protože se neustále mění, mimo jiné, i školský zákon, jedním z požadavků je určení 
spádových oblastí pro zápis do základních a mateřských škol v obcích. Zastupitelstvo 
schválilo jako spádovou oblast pro naše školská zařízení Rozstání a Baldovec. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 9 
Dalším požadavkem měnících se zákonů je, že politické strany nemohou vylepovat svoje 
volební materiály na výlepová místa v obcích bezplatně, proto je třeba určit cenu. Starosta 
uvedl, že se poptával okolních starostů na tento poplatek a většinou jsou to jen symbolické 
ceny 5 – 10 Kč. Zastupitelstvo schválilo cenu za jednu výlepovou plochu v obci 10 Kč. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 10 
- V diskusi informoval starosta o provedeném průběžném auditu v srpnu za rok 2017 a vše 
bylo bez závad. 
- Dále, podal informace o jednání s paní Š., Rozstání a družstvem AGRO. Paní Š. chce oplotit 
svoje polnosti, ale v jednom místě tím zamezí přístupu velké techniky na pole družstva. 
Protože má obec pozemky, které by paní Š. chtěla koupit, došlo k jednání. Výsledek je však 
zatím nejistý, protože se na možné výměně s paní Š. obec nedohodla a jednání bude 
pokračovat. Zatím je její požadavek příliš jednostranný. 
- Přítomná paní B. řešila průjezdnost cesty kolem potoka za mostem od č. 158 po č. 302. Že 
majitelé vozidel neustále parkují na obecní cestě a špatně se pak ostatním projíždí. Navrhuje, 
ať si každý parkuje na svém pozemku, případně, ať obec nechá postavit značky „zákaz stání“. 
Že tam mají všichni místa na svých zahradách dost.  –Starosta – bude se muset tento problém 
řešit průběžně. 
- Dále paní B. upozornila na neposečené a neudržované plochy nad Krátkým a okolo cesty.  – 
Starosta – částečně se zeleň udržovala, ale nechá ještě letos dodělat znovu. 
-  V diskusi řešil pan L. K. a manželé P. neshody a problémy se svým sousedem panem H. 
Upozornili na jeho nevhodné chování, vyvolávání sousedských rozepří, lhaní a pomluvy, 
které nejsou pravdivé. Vše, co pan H. řekne a svádí na své sousedy, vlastně dělá on sám a jen 
to pak řekne o nich. Že neoprávněně zastavil plotem obecní pozemek a manželé P. se 
nemohou dostat k opravě svého plotu, tak ať to starosta řeší. - Ten odpověděl, že s panem H. 
jsou v kontaktu písemně. Na odstranění plotu jej vyzval už dvakrát a počká na jeho reakci. 
Poprvé se pan H. ohradil svým špatným zdravotním stavem, proto byla zaslána i druhá výzva 
s trváním na odstranění plotu. Jinak pak bude muset starosta řešit přes jiné orgány 
neoprávněné oplocení a užívání obecního pozemku. Pan P. požádal o informování, jak situace 



dopadla. Sám prý bude muset také řešit neoprávněné zásahy na svém pozemku a vstup na něj 
panem H. bez povolení. Starosta pak tuto dlouhou a bouřlivou diskusi přerušil, s tím, že se 
problém řeší průběžně stále. 
 
Bod 11 
Návrh na usnesení přečetl pan Lokaj, starosta poděkoval za účast a zasedání ukončil. 
 
 
 
 


