ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 13.12. 2018
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BALDOVCI.

Zahájeno: 18,00 hod
Přítomni zastupitelé:

Ukončeno: 19, 40 hod

Jiří Szymsza, Petr Lokaj, Petr Kraus,Vlasta Kučerová, Dana Hudcová,
Aleš Kolář, Josef Sekanina, Jaroslav Tihelka

Omluveni zastupitelé: Miroslav Hrstka
Návrhová komise: Petr Kraus, Jaroslav Tihelka
Zapisovatel: Vlasta Kučerová
Ověřovatelé zápisu: Petr Lokaj, Josef Sekanina
Program:
1. Zahájení
2. Rozpočtová opatření
3. Rozpočet obce na rok 2019
4. Pronájem kadeřnictví
5. Skupina pro interní audit
6. Dodatek ke smlouvě pro pojištění
7. Smlouva o zajištění nakládání s odpady
8. Diskuse
9. Závěr

Bod 1
Po úvodním přivítání přítomných seznámil starosta s vyvěšeným programem. Ten navrhl doplnit
ještě o 2 body, které se vyskytly až po vyvěšení. Jako bod 6 – Dodatek ke smlouvě pro pojištění,
jako bod 7 – Smlouva o zajištění nakládání s odpady , s tím, že ostatní body se posunou o pořadí
níže. Zastupitelstvo program schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Starosta pokračoval určením zapisovatelky, dále navrhl návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Tyto zastupitelstvo schválilo.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 2
Starosta seznámil s provedeným samostatným rozpočtovým opatření č.11, které zastupitelstvo vzalo
na vědomí (viz. příloha).
Dále seznámil s rozpočtovým opatřením č.12, které zastupitelstvo schválilo (viz. příloha).
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 3
Zastupitelstvo projednalo připravený rozpočet na rok 2019. Oproti vyvěšenému návrhu v diskusi
byly provedeny malé úpravy a navýšení některých položek. Poté zastupitelstvo rozpočet na rok
2019 schválilo (viz. příloha).
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 4
Protože se našla zájemkyně o nájem kadeřnictví v budově obecního úřadu, vyvěsil starosta záměr.
Jiné nabídky nebyly, tak zastupitelstvo schválilo pronájem kadeřnictví v budově obecního úřadu od
1.1. 2019 slečně T. K., Rozstání, za měsíční nájem 250 Kč + energie.

Bod 5
Zastupitelstvo schválilo skupinu pro interní audit ve složení: Dana Hudcová, Petr Kraus, Vlasta
Kučerová
Bod 6
Jak starosta ujasnil, protože obec musí mít pojištěn veškerý obecní majetek, nechal zpracovat
dodatek ke stávající smlouvě, protože přibyla do majetku i budova bývalého pohostinství U
Vinklerů. Po projednání zastupitelstvo chválilo Dodatek č.2 k pojistné smlouvě č. 8603134420 mezi
Obcí Rozstání a Kooperativa pojišťovna, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 a pověřilo starostu obce
k jeho podpisu.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 7
Starosta informoval o zprávě f. RESPONO, která likviduje komunální odpad v naší obci, že se od
roku 2019 navyšuje cena za tuto službu. Místostarosta navrhl, aby se tedy v dalším roce provedla
poptávka na likvidaci odpadů u více firem, protože se může najít levnější. Zastupitelstvo podpořilo
v diskuzi tento návrh a starosta uvedl, že poptávku provede. Na to zastupitelstvo schválilo Smlouvu
o zajištění nakládání s odpady číslo 17030081 mezi obcí Rozstání a RESPONO, a.s., Cukrovarksá
486/16, 682 01 Vyškov a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu.
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 0
Bod 8
- Diskusi zahájil starosta informací o zrušení telefonní budky v Baldovci, kvůli jejímu nevyužívání.
O2 nabídlo obci buď demontáž a odvoz, nebo možnost odkoupení za 1 000 Kč. Zastupitelé ani
přítomní občané odkup nepodpořili.
- Dále informoval starosta, že obec musela odprodat cenné papíry České spořitelny, kterých měla
700 ks z 90. let. Důvod nuceného prodeje bylo rozhodnutí valné hromady ČS, kdy majoritní
vlastník Erste Bank, se rozhodla skoupit všechny akcie všech akcionářů. Cena byla stanovena
znalcem a obec obdrží 929 961 Kč. Starosta zjišťoval oprávněnost tohoto kroku a bylo mu
potvrzeno z Komerční banky, přes kterou se finance převáděly, i od našeho finančního poradce
p.H., že je vše v pořádku a majoritní vlastník může takové akcie skoupit.
- Jak starosta upřesnil, od 1.1. do 14.1. 2019 bude opět provedena Tříkrálová sbírka. Podle
informací koledníků bude letos zájem asi o 3 – 4 kasičky, takže by se mohl výběr podařit v celé
obci.
- Posledním příspěvkem starosty byla informace z valné hromady našich hasičů, kteří řešili situaci
ohledně hospody, kterou nyní užívají jako klub, protože není žádný nájemce. Hasiči se chtějí sejít
s novým zastupitelstvem a předat si informace a projednat další možnosti užívání hospody. Starosta
jim přislíbil svolat jednání hned v lednu. Dále hasiči informovali, že bude třeba řešit úpravy
hasičárny, protože nesplňují některá kritéria a normy pro tyto budovy, kdy se např. převlékají přímo
u nastartovaného vozidla, protože nemají svoji místnost na převlékání. Také to starosta navrhl
projednat při setkání se zastupitelstvem.
- Místostarosta informoval o jednání valné hromady Mikroregionu Protivanovsko, kde se za naši
obec zúčastnil i s paní Hudcovou. Projednávali se tam hlavně možnosti dotací na zeleň do obcí přes
Místní akční skupinu, kde jsme členy také. Starosta uvedl, že je třeba zvážit v tomto programu
výhodnost nebo ne, protože se může stát, že u malého projektu by se nemusela dotace ani vyplatit a
ještě by obec musela 10 let plnit různé podmínky. S projektantkou, která se zelení zabývá, domluví
jednání hned na leden, a pak se vše v zastupitelstvu upřesní.
- Další dotaz byl na starostu, jak vypadá doplnění osvětlení u školky při vchodu do areálu za školou
a do tělocvičny? Starosta uvedl, že se s naším elektrikářem p. B. na tomto pracuje, a nyní se čeká na
zhotovení nerez držáku, aby mohlo halogenové svítidlo dobře držet a nenarušilo polystyrenovou
fasádu.

- p.Kraus navrhl, aby byla zřízena vývěska na různé plakáty a informace v horní čekárně na
křižovatce, protože tam nikde žádná plocha není a vylepují se plakáty přímo na čekárnu. V diskusi
se dohodlo, že p. Tihelka vývěsku vyrobí.
- p. Tihelka dotaz, kdy se bude kopat prodloužení kanalizace směrem k Marianínu. Starosta uvedl,
že stavební povolení je vyřízeno, je nutno udělat výběrové řízení na dodavatele. Zastupitelstvo
v diskusi pověřilo starostu k zahájení výběrového řízení co nejdříve.
- p. M. – zda je ve sboru dobrovolných hasičů nějaká osoba, která se věnuje nebo orientuje v oblasti
dotací pro hasiče, kde je u těchto dotací dosahováno i u menších sborů, třeba Senetářov, kdy pořídili
nové zásahové vozidlo. Dále, že je možnost využít dotace pro možné úpravy prostor pro hasiče,
které, jak hasiči uvádějí, jsou nevyhovující. Tyto úpravy by byly formou přístavby nebo stavebních
úprav a navíc by mohly být tyto úpravy provedeny společně s plánovanými renovacemi prostor
obecního úřadu, na čemž se shodli s p.Krausem. Starosta uvedl, že dotace na hasiče jsou nabízeny
obcím každým rokem, ale nové vozidlo stojí miliony a dotace je pouze 50 %. A ani o nové auto
hasiči nemají zájem, že jsou malá a s malou kapacitou vody. TATRU mají opravenou, tak by měla
nějakou dobu vydržet. Jinak dostáváme dotace každým rokem. Letos to byly 2 dotace z OL kraje.
Co se týká hasičárny, je třeba hledat možnost přístavby, nebo nějaké stavební úpravy, aby se zázemí
pro jednotku zlepšilo. Bude se řešit průběžně. p. Kraus zatím může navrhnout nějaké možnosti
úprav.
- p. M. – dotaz, zda by se mohlo na Stráni u bývalé plynové stanice zřídit další nové sběrné místo
s kontejnery na odpady. Starosta uvedl, že by to neměl být problém, jen se musí vytyčit obecní
pozemek a buď koupit, nebo získat jako zapůjčení od společnosti EKO-KOM kontejnery. Bude se
průběžně řešit.
- Dále p.M. měl dotaz na navýšení stočného. Starosta vysvětlil, že teprve druhým rokem se
provozuje čistička v plné kapacitě a tak se objevují skutečné nátoky vody a čištění, protože se
odstranily veškeré průsaky a nelegální vypouštění, takže je nátok nižší než vloni. Jak dále uvedl,
cena se počítá podle skutečných nákladů, a protože nátok je ve skutečnosti nižší, než paušální
směrná čísla 35 m3 na osobu, musí se nyní počítat stočné podle této skutečnosti. Ta je 30 m3 na
osobu. Takže, i když se cena stočného zvýší za m3, přesto bude drtivá většina obyvatel platit méně,
než v roce 2018. Navýšení pocítí hlavně ti odběratelé, kteří uvedli, že mají jen vodovod a podle
tohoto platí stočné.
- p. Sekanina dotaz na otevření školního hřiště pro veřejnost. Starosta vidí v tomto problém, kvůli
udržení čistoty a možným úrazům dětí, které pak budou rodiče možná chtít odškodnit.
Místostarosta uvedl, že v jiných obcích to funguje, tak se dá vyzkoušet používání školního hřiště i u
nás. p.Kraus ujasnil, že se musí dokončit a projednat provozní řád.
p.Sekanina chce co nejdříve provoz hřiště schválit. Starosta mu upřesnil, že každý člen
zastupitelstva může předkládat body programu k projednání.
- p.G. – dotaz na možnost vyčištění potoka v Baldovci hlavně pod mostem a okolo. Starosta –
stejný problém je i v Rozstání, správce toku Lesy ČR nemají moc zájem potok čistit, že je to
přírodní biokoridor, tak do něj nechtějí zasahovat. Starosta se pokusí znovu vyvolat jednání ohledně
čištění potoka se zástupci lesů.
- p.G. – požaduje více investic do Baldovce, hlavně opravy místních komunikací. Starosta – chápe
problémy, ale musí se dořešit odkanalizování domů do čističky, nebo více malých čističek. Je
dohodnuto s projektantem řešit několik variant už v roce 2019 a postupně realizovat projektovou
dokumentaci.
- p.G. – Je na čase začít opravovat most v Baldovci. Starosta – ví, že se o tom mluví několik let,
ale zatím bylo nutné šetřit. Nyní se může více investovat do jiných věcí, tak je v rozpočtu přidáno i
na most v Baldovci.
Bod 9
Návrh na usnesení přečetl p. Kraus a starosta zasedání ukončil.

