ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ
KONANÉHO DNE 9.11. 2018 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ.
Zahájeno: 18,00 hod

Ukončeno: 19, 45 hod

Přítomni zastupitelé: Jiří Szymsza, Petr Lokaj, Miroslav Hrstka, Petr Kraus,Vlasta
Kučerová, Dana Hudcová, Aleš Kolář, Josef Sekanina, Jaroslav Tihelka
Omluveni zastupitelé:
Návrhová a volební komise: Petr Lokaj, Miroslav Hrstka,
Zapisovatel: Vlasta Kučerová
Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Tihelka, Josef Sekanina
Program:
1. Zahájení
2. Rozpočtová opatření
3. Limit starosty na samostatná rozpočtová opatření
4. Jednací řád
5. Volba výborů
6. Volba člena školské rady
7. Volba zástupců do svazku obcí a mikroregionu
8. Smlouva o dílo
9. Odměny zastupitelstva obce
10. Smlouva o bezúplatném převodu do majetku obce
11. Diskuse
12. Závěr

Bod 1
Úvodem po přivítání přítomných seznámil starosta s vyvěšeným programem, který sám
navrhl doplnit, jako Bod 10 – Smlouva o bezúplatném převodu do majetku obce. Jiné návrhy
nebyly a zastupitelstvo program schválilo.
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Dále určil starosta zapisovatelku a navrhl návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. Také tyto
zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 2
Nejdříve seznámil starosta s provedeným rozpočtovým opatřením č. 8 a 9 (viz. příloha
zápisu), která ještě v bývalém volebním období mohl sám schválit. Zastupitelstvo tato
opatření vzalo na vědomí.
Pak seznámil s rozpočtovým opatřením č.10, které už musí schválit nové zastupitelstvo. Byly
vysvětleny položky, odpovězeno na dotazy a zastupitelstvo opatření č.10 schválilo (viz.
příloha zápisu).
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 3
Jak starosta objasnil, bylo by vhodné schválit určitou částku na samostatná rozpočtová

opatření starostovi obce i pro další nové volební období. Je to z důvodu možnosti vedení
účetnictví dle zákona, protože jinak by se muselo zastupitelstvo scházet schvalovat
rozpočtová opatření třeba každý týden. A v případě, že má starosta schválený limit, může
drobnosti schvalovat sám. Na zasedání by informoval o provedených opatřeních. Pokud se
bude jednat o větší částky, ty bude muset zastupitelstvo schválit. Starosta sám navrhl, že by
měl stačit limit 50 000 Kč, což zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 4
Zastupitelstvo bylo seznámeno s platným jednacím řádem, a protože neshledalo důvod něco
měnit, byl schválen ve stejném znění jednací řád i pro nové volební období.
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 5
Starosta připomněl, že je nutno nově zvolit finanční a kontrolní výbor, které jsou ze zákona
povinné, a pak je možno zvolit pomocné výbory, jako je sociální a pro životní prostředí.
Zastupitelstvo navrhlo a schválilo výbory:
Finanční výbor ve složení: Dana Hudcová – předsedkyně, Petr lokaj a Miroslav Hrstka –
členové
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Kontrolní výbor ve složení: Miroslav Hrstka – předseda, Josef Sekanina, Vlasta Kučerová –
členové
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Sociální výbor ve složení: Aleš Kolář – předseda, Petr Kraus, Vlasta Kučerová – členové
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Výbor pro životní prostředí ve složení: Petr Kraus – předseda, Jaroslav Tihelka, Dana
Hudcová – členové
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 6
Dále je třeba v novém volebním období schválit člena zastupitelstva do školské rady, kdy byl
schválen Petr Lokaj, Baldovec 216.
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 7
Rovněž bylo nutné zvolit zástupce do Svazku obcí Drahanská vrchovina, kde byli schváleni:
Jiří Szymsza, Miroslav Hrstka, Jaroslav Tihelka.
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Jako zástupce do Mikroregionu Protivanovsko byl schválen místostarosta Aleš Kolář.
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 8
Starosta ujasnil, že v tomto bodě se jedná o schválení smlouvy o dílo s firmou, která nabídla
nejnižší cenu na provedení zeleně před bývalou tiskárnou. Jedná se o rozdělanou práci
bývalého zastupitelstva, kdy projekt zpracoval zastupitel. Petr Kraus, který je zvolen i nyní, a
je třeba dílo dokončit. Po zhotovení zeleně v letošním roce se přimontují na jaře dalšího roku

ještě lavičky a odpadkový koš, aby bylo místo upraveno a sloužilo k možnému odpočinku, ale
i esteticky. Starosta seznámil se zněním smlouvy a po krátké diskusi zastupitelstvo chválilo
Smlouvu o dílo mezi Obcí Rozstání a Vladimírem Hruškou, Rudice 4, 679 06 Jedovnice, na
Sadové úpravy na návsi za cenu 39 543 Kč, vč, DPH.
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 9
V tomto nepopulárním bodě uvedl starosta, že jeho odměna je dána zákonem, ale nové
zastupitelstvo si musí odměny samo schválit. Dále starosta uvedl, že jeho odměna je od roku
2018, kdy došlo ke změně a navýšení odměn podle zákona 45 952 Kč hrubého. Bývalé
zastupitelstvo mělo schváleny odměny, ale nové si musí znovu schvalovat na další období
buď stejnou výši, nebo ji může upravit dle tabulek. Poté starosta požádal členy zastupitelstva
o návrhy na výši odměn. Zastupitel Petr Lokaj navrhl zachovat stávající výši, tedy předsedové
výborů 2 757 Kč, členové výborů 2 298 Kč, místostarosta obce 15 000 Kč hrubého.
Druhý návrh přednesl zastupitel Petr Kraus. Ten uvedl, že nešel dělat politiku kvůli
odměnám, ale aby něco udělal pro obec. Pak navrhl částky ve výši, předsedové výborů 1 800
Kč, členové výborů 1 500 Kč, místostarosta obce 12 000 Kč hrubého.
Třetí návrh předložila zastupitelka Dana Hudcová. Ta navrhla odměny ve výši, předsedové
výborů 2 300 Kč, členové výborů 2 000 Kč, místostarosta obce 12 000 Kč hrubého.
Starosta uvedl, že i když to myslí někteří zastupitelé upřímně, že se politika na obcích nedělá
pro peníze, stejně se vždy najdou názory některých občanů, že „všichni zastupitelé to přece
dělají pouze pro peníze, nikdo by to přece nedělal jen tak…“, takže si musejí zastupitelé i na
takové názory zvykat a přijmout je.
Poté nechal starosta hlasovat o návrhu pana Lokaje a zastupitelstvo jej neschválilo.
Hlasování: Pro – 1, Proti – 6, Zdržel se – 2
Pak tedy bylo hlasováno o návrhu pana Krause, kdy ani tento návrh schválen nebyl.
Hlasování: Pro – 1, Proti – 1, Zdržel se – 7
Poslední návrh od paní Hudcové byl schválen a odměny zastupitelstva obce od 10.11. 2018
jsou: místostarosta ve výši 12 000 Kč, předsedové výborů ve výši 2 300 Kč, členové výborů
ve výši 2 000 Kč.
Hlasování: Pro – 7, Proti – 1, Zdržel se – 1
Bod 10
Starosta seznámil s nabídkou od profesionálních hasičů, že by převedli na naše dobrovolné
hasiče starší radiostanici do zásahového vozidla, kvůli změně některých frekvencí. Jedná se o
tomto již rok a půl a až nyní přišel návrh smlouvy, se kterým starosta seznámil. Zastupitelstvo
po krátkém projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi HZSOL,
Sweitzerova 91, 779 00 Olomouc a Obcí Rozstání, kdy obec přejímá bezplatně radiostanici
HT 6991 DC PEGAS.
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 11
- V diskusi se ptal zastupitel Josef Sekanina na možnost přidání osvětlení k bráně za školkou.
Že když chodí cvičit s dětmi do tělocvičny, je tam tma. Starosta – světlo se už přidalo od
vchodu do tělocvičny. Pokud to půjde, přidá se tedy i na roh školky, musí zjistit u našeho
elektrikáře p. B.
- Místostarosta upozornil na špatný stav opěrné zídky u školky, že je třeba ji rozebrat a
vystavět novou. Starosta – ví o tomto problému, kterým se zabývalo i bývalé zastupitelstvo,
jak budou mít obecní pracovníci více času, hned se do likvidace pustí. Zastupitel p. Kraus

uvedl, že by bylo vhodné zvážit, zda dělat tuto práci vlastními silami, nebo najmout firmu.
Zde by ale byla cena značně vyšší, než samostatné provedení. Starosta – uvidí, jak se bude
našim pracovníkům dařit a podle toho se pak zastupitelstvo domluví, co dále.
- Starosta uvedl, že se našla zájemkyně o pronájem kadeřnictví od 1.1. 2019. Nyní si
připravuje prostory vybavením a malováním, aby od ledna mohla začít. Pronájem bude
schvalován na dalším zasedání.
- Zastupitelé řešili veřejné zpřístupnění a provoz školního hřiště. Že jsou dotazy z řad rodičů,
proč by nemohli hřiště navštěvovat se svými dětmi. Starosta uvedl, že se to už řešilo, ale
protože vždy je třeba, aby měl někdo konkrétní odpovědnost za dění na hřišti v době, kdy
skončí školní výuka a mateřská škola, našly si maminky vždy nějakou svoji zástupkyni, která
měla klíče na starosti. Dopadlo to však tak, že se na hřišti objevily plenky v keřích, obaly od
svačiny a i stopy po psích kamarádech, což se vůbec nesmí. Po nějakém čase byly klíče
vráceny do školy a nikdo si je už na starosti nevzal. A v případě, že se některému dítěti něco
stane, může mít obec problémy. Z tohoto důvodu se školní hřiště nevyužívá, ale zůstává
pouze škole a školce. Zastupitel Kraus navrhuje, aby se už nestavěla žádná nová hřiště, ale to
školní se zpřístupnilo a obec si za to odpovídala, Že je třeba vyvěsit provozní řád a najít
nějakého správce na dodržování pravidel a zamykání. Místostarosta dodal, že se může správci
vyplácet nějaké finanční odměna. Starosta – se správcováním je problém, protože lidé nemají
velký zájem a čas na tuto činnost. Petr Kraus – pokud by se nenašel správce, může si to vzít
na starosti on sám a střídat se s paní Hudcovou.
- Místostarosta uvedl, že by bylo třeba zlepšit vzhled internetových stránek obce. Starosta – že
už to měl místostarosta na starosti i v roce 2010- 2014, kdy byl zvolen do zastupitelstva, tak
v tom může pokračovat. Je třeba se domluvit s panem K., který nám stránky spravuje, a s ním
vše řešit.
- Paní Hudcová navrhuje zlepšit vánoční výzdobu obce. Starosta – je pravda, že se vánoční
výzdoba zlepšovat může, ale osvětlovací prvky jsou drahé a zastupitelstvo v předchozím
období muselo šetřit každou korunu, protože se dělala kanalizace s čističkou, nové chodníky a
silnice a byly další investice. Nejde vše naráz. Teď, když máme vše hotovo, se mohou
pořizovat postupně další věci a zvelebovat vzhled obce…
- p.Hudcová se vrátila k tématu obecní hospody. Že by se měla otevřít, jinak se lidem nelíbí,
jak funguje. Starosta – pokud se najde nájemce, ať se otevře, bude to lepší, ale pokud do
hospody lidé nechodí, tak se nedá najít ani provozovatel. Místostarosta navrhl vyvěsit inzerát
na pronájem na obecní stránky.
- p.Kraus – měla by se zlepšit údržba chodníků při sněhové pokrývce. Bylo by třeba doplnit
vybavení sněhové frézy pluhem, nebo koupit jiné nové zařízení. Pokud se má odklízet sníh
ručně, je to pomalé a pro pracovníky zatěžující. Starosta – sněhová fréza je již stará asi 8 let,
takže se už často kazí. Používá se jen při větším množství sněhu, jinak se ručně shrnuje, pouze
pokud je prašný sníh a malé množství. Zastupitelstvo bude průběžně řešit.
- Dále p. Kraus upozornil na ucpané některé kanály v obci. Starosta – naši zaměstnanci
průběžně čistí kanály a mají to v náplni práce. Pokud neudělali vše včas, musí se tato údržba
zlepšit. Bude to se zaměstnanci řešit.
- p. M. – dotaz, kdy bude rozsvícení vánočního stromu? Starosta odpověděl, že 1.prosince.
Bod 12
S návrhem na usnesení seznámil p.Lokaj a starosta zasedání ukončil.

