
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO 
DNE 9.3. 2018 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BALDOVCI. 
 
     Zahájeno:  18,00 hod                                                                    Ukončeno:   19,25 hod 
 
Přítomni zastupitelé:   Jiří Szymsza, Jaroslav Bezděk, Petr Lokaj, Jaroslav Voráč, Jiří Hrstka, 
Miroslav Hrstka,  Dušan  Škandera, Vlasta Kučerová, Rostislav Šmehlík, Petr Kraus, Jana 
Sedláková 
 
Omluveni zastupitelé:   0  
 
Návrhová komise:  Petr Lokaj,Dušan Škandera  
Zapisovatel:  Vlasta Kučerová 
Ověřovatelé zápisu:  Rostislav Šmehlík, Jaroslav Bezděk 
 
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Rozpočtové opatření 
 3.   Žádosti o příspěvek 
 4.   Výběr zpracovatele SEA pro územní plán obce 
 5.   Diskuse 
 6.   Závěr 
 
Bod 1 
Po uvítání a seznámení s programem, který nikdo nedoplnil, jej starosta nechal schválit 
zastupitelstvem. 
Hlasování:  Pro – 11, Proti – 0,  Zdržel se – 0 
 
Starosta určil zapisovatelku a zastupitelstvo dále schválilo navrženou návrhovou komisi a 
ověřovatele zápisu. 
Hlasování:  Pro – 11, Proti – 0,  Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
Starosta seznámil s provedeným rozpočtovým opatřením č.1 a zastupitelstvo jej vzalo na 
vědomí. 
 

 Rozpočtové opatření č. 1  

   
položka 

rozpočtové 
příjem Kč 

skladby   
4112 dotace na výkon státní správy               7 500,00    
1335 poplatek za odnětí pozemků k plnění funkci lesa               3 300,00    
4111 dotace na volby UZ 98008             51 774,00    

61712119 věcné břemeno - E-ON               3 700,00    
 celkem             66 274,00    
 výdej  

36315167 školení - avie (Halík)               1 400,00    



55125171 oprava - tatra           190 000,00    
61185021 OON - volby, UZ 98008             24 800,00    
61185139 materiál, UZ 98008                  300,00    
61185173 cestovné, UZ 98008               1 100,00    
61185175 občerstvení,UZ 98008               3 544,00    
61715132 ochranné pomůcky                  500,00    
61715321 neinvestiční transfery - Plumlov org4005                  400,00    
61715363 penále VZP                  600,00    
23215362 odvody DPH -           29 000,00    

 celkem           193 644,00    
   
 rekapitulace v Kč 
 výše celkových příjmů původní rozpočet:         8 539 200,00    
 výše celkových výdajů původní rozpočet:        7 983 400,00    
 zapojení přebytku z minulých let: -         555 800,00    
 zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové 

opatření: 
          127 370,00    

 
 
 
Bod 3 
O dar na svoji činnost požádal svaz včelařů. Zastupitelstvo žádost projednalo, a protože včely 
potřebuje každý, schválilo finanční dar pro Český svaz včelařů Rozstání,  ve výši 5 000 Kč. 
Hlasování:  Pro – 11, Proti – 0,  Zdržel se – 0 
 
O finanční dar ve výši 100 000 Kč požádala Římskokatolická farnost Rozstání, kdy uvedla 
jako důvod opravu fasády věže kostela. V žádosti je uveden rozpočet, který je cca 633 000, 
kdy zbývající zdroje by měly být zajištěny od arcibiskupství, památkářů a sbírek od občanů. 
Starosta otevřel diskusi tím, že o opravu fasády žádal několikrát už před 14-ti lety. Sám 
arcibiskup Graubner tehdy uvedl, že církev nemá dostatek prostředků na všechny opravy, ale 
až dostanou zpět svoje majetky, tak mohou více investovat i do kostelů. Proto starosta uvedl 
svůj názor, že nesouhlasí s tak vysokou částkou do cizího majetku, a také, že církev svoje 
restituce dostala, tak se musí starat více sama o zdroje a dotace. Protože je kostel dominantní 
stavbou, starosta neodmítá nějakou finanční pomoc, ale navrhuje částku do 50 000 Kč. 
Zastupitel Petr Kraus souhlasí s částkou 100 000 Kč, jelikož kostel je dominantou obce a na 
této akci by měla obec 15% spoluúčast, což by znamenalo zvýšení výdajů z rozpočtu na 
letošní rok o 1,25 %. Na poradě zazněl argument, že částka je vysoká a kostel není v majetku 
obce. Na to Petr Kraus reagoval, že sokolovna též není v majetku obce a za 4 roky, co je 
v zastupitelstvu, obec na provoz a údržbu přispěla 160 000 Kč.  S tím starosta souhlasil, ale 
také oponoval, že se sokolovna více využívá občany, obcí a složkami, i areál okolo, a kdyby 
obec nepomohla, tak se zavře a nebude zde nic. Zastupitel Jaroslav Bezděk navrhl hledat 
kompromis a navrhl částku 75 000 Kč. Po další otevřené diskusi zastupitelů nechal pak 
starosta hlasovat o návrhu daru ve výši 100 000 Kč. Ten schválen nebyl. 
Hlasování:  Pro – 5, Proti – 4,  Zdržel se – 2 
 
 



Starosta nechal hlasovat o druhém návrhu ve výši 75 000 Kč. Tentokrát byl schválen. 
Zastupitelstvo obce schválilo finanční dar pro Římskokatolickou farnost Rozstání na opravu 
kostela ve výši 75 000 Kč. 
Hlasování:  Pro – 7, Proti – 2,  Zdržel se – 2 
 
 
Bod 4 
Starosta upřesnil, že pro územní plán, který obec nechává zpracovat, byl požadavek krajského 
úřadu u navržených úprav v plánu na vypracování vlivu na životní prostředí tzv. SEA. 
Starosta tedy provedl výběr zakázky malého rozsahu a předložil podklady k vyhodnocení 
došlých nabídek. Zastupitelstvo schválilo jako nejvýhodnější nabídku v rámci poptávky na 
zakázku malého rozsahu na zpracovatele SEA pro územní plán Rozstání, kterou podal Mgr. 
Zdeněk F., Opava, za cenu 42 000 Kč.  
Hlasování:  Pro – 11, Proti – 0,  Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
-V diskusi informoval starosta o povinnosti i naší obce, mít od května letošního roku 
pověřence pro ochranu osobních údajů, tzv GDPR, o které se nyní mluví i v médiích a je to 
nutnost pro všechny, kteří s osobními údaji přicházejí do styku a používají je. Protože 
informace nejsou ověřené ani není zpracována kvalitní metodika od státu, každý si zajišťuje 
tuto povinnost, jak může. Starosta pro rozjezd a zahájení úkonů využil nabídky IT pracovníka, 
který již několik let spolupracuje s naší obcí při provozu a opravách našich počítačů, a 
podepsal s tímto panem inženýrem smlouvu na zajištění zmíněného GDPR. Cena je prozatím 
5 000 Kč na měsíc. Starosta dále uvedl, že dělat v tomto případě nějaké výběrové řízení, když 
nikdo pořádně nic neví, je asi bezvýznamné a složité, že se časem ukáže, až se zákon začne 
realizovat, jak to má fungovat. Pak je možné na udržovací poplatky udělat změnu smlouvy 
nebo změnit pověřence. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí. 
-Dále přečetl starosta informace od firmy BHZ-invest, která, zpracovala projekt, žádost a 
starala se o všechny úkony spojené s možností získání dotace na novou multikáru, že tato 
dotace nám udělena nebyla. Proto starosta uvedl, že bude požadovat navrácení části financí od 
BHZ, protože se projekt nepovedl. 
 -přítomný pan V. požádal zastupitelstvo o opravu místní komunikace, která vede k jejich 
domu, že je v havarijním stavu.  Starosta uvedl, že obec udržuje cestu celou dobu v rámci 
možností, a protože je nyní stará multikára nepojízdná, bude se snažit najít jinou variantu na 
opravu štěrkem co nejdříve.  Pan V. by viděl raději asfaltový povrch.  Starosta – měla by se 
tam časem kopat splašková kanalizace, tak by nebylo rozumné pak ničit nový asfalt. Uvidí 
se…….  
Dotaz na opravu děr na mostě a náměstíčku v Baldovci?  Starosta – opravy jsou vždy jen na 
chvíli, protože náklaďáky z lomu vše vyjezdí brzy. Pan P. z PEDOPU má sám zájem na 
zapravení, proto zakoupil řezačku na asfalt a pokusí se na jaře opravit cesty kvalitněji… 
 
Bod 6 
S návrhem na usnesení seznámil pan Lokaj a starosta zasedání ukončil. 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Rostislav Šmehlík  --------------------------------- 
 
 
    Jaroslav Bezděk  -------------------------------- 



 


