
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE   
16.6. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. 
 
      Zahájeno:  18,00 hod                                                                             Ukončeno:   18,55 hod 
 
Přítomni zastupitelé:  Josef Grmela, Jiří Szymsza,   Dušan  Škandera,  Michal Štrajt,  Josef Jančík, 
             Jaroslav Voráč,  Jaroslav Tihelka, Marie Kašpárková,  P. Lokaj, Rudolf Tesař, Aleš Kolář 
 
Omluveni zastupitelé:   
 
Návrhová komise:  D. Škandera,  P. Lokaj 
Zapisovatel:   M. Kašpárková 
Ověřovatelé zápisu:  M. Štrajt,  J. Grmela 
 
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Žádost o příspěvek 
 3.   Prodej pozemku 
 4.   Příspěvek zaplaveným obcím 
 5.   Žádost o zbudování chodníku u kostela    
 6.   Změna rozpočtu 
 7.   Schválení hospodaření obce 
 8.   Možnost rozšíření mateřské školy 
 9.   Diskuse  
10.  Závěr 
 
 
Bod 1 
Po zahájení a přivítání všech přítomných seznámil starosta s vyvěšeným programem, kde navrhl 
přehodit k projednání body č.4 a č.5 mezi sebou, s tím, že kdyby se schválil příspěvek zaplaveným 
obcím, pak by se upravila tato částka ve změně rozpočtu, proto je vhodnější nejdříve řešit příspěvek, 
pak teprve změnu rozpočtu. Zastupitelstvo výměnu bodů v projednání schválilo. 
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Dále navrhl zastupitel D. Škandera doplnit program o bod – Žádost o zbudování chodníku u kostela, 
kdy tento navrhl řešit též před změnou rozpočtu, tedy jako bod 5, a ostatní se posunou o pořadí níže. 
Zastupitelstvo i tuto změnu programu schválilo. 
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Následně starosta navrhl návrhovou komisi i ověřovatele zápisu a určil zapisovatele. Zastupitelstvo 
návrh schválilo. 
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
Starosta seznámil se žádostí o příspěvek pro Občanské sdružení Fond pro opuštěné a handicapované 
děti, Mořkov, na akci 5. setkání těchto dětí Olomouckého a Moravskoslezkého kraje. V otevřené 
diskusi místostarosta obce J. Jančík uvedl, že naše obec stále někomu někam přispívá, a pak nemáme 
dost financí na naše vlastní děti v obci. Jeho slova podpořili i někteří jiní zastupitelé. Starosta uvedl, že 
většinou přispíváme symbolickou částkou, která náš rozpočet neohrozí a nikoho neomezí. Po diskusi 
navrhl starosta a nechal hlasovat o návrhu přispět na opuštěné děti částkou 500 Kč. Zastupitelstvo 
takový návrh schválilo. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 4, Zdržel se – 0 
 
Bod 3 



V tomto bodě upřesnil starosta, že má obec ve vlastnictví ještě několik pozemků, které jsou oploceny a 
užívány občany, kteří mnohdy o tom ani nevědí. Uvedl, že je bude postupně vyzývat, aby si pozemky 
odkoupili. O jeden takový oplocený  pozemek p.č. st. 276/2 – 23 m2  požádala paní J. R., Hustopeče.  
Starosta upřesnil, že se jedná o stavební pozemek, proto i cena musí být vyšší, než u ostatních. Jelikož 
odhad by byl mnohem vyšší, než samotný pozemek, nenechal jej zpracovat, protože se může vycházet 
z ceny v místě obvyklé. Zde se pohybuje od 20 Kč za 1 m2, a protože se jedná o pozemek dlouhá léta 
užívaný a nikdo jiný jej nekoupí, navrhl cenu za 1 m2 20 Kč vč. DPH, protože obec musí ze 
stavebního pozemku DPH odvést.  Zastupitelstvo tento návrh pro paní R. schválilo. 
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 4 
Starosta uvedl, že se ozývají různé organizace s výzvou na pomoc postiženým zaplaveným obcím. Že 
nechal vyhlásit sbírku šatstva a potřeb, kterou organizuje Diakonie Broumov. Na zasedání připravil 
bod, zda také naše obec pomůže nějakým finančním příspěvkem. V diskusi uvedl zastupitel D. 
Škandera, že je neštěstí, když jsou lidé vyplaveni, ale že nemůže naše obec podporovat všechny 
události a organizace, které by to potřebovaly. Jeho slova potvrdil i zastupitel J. Tihelka, že musíme 
šetřit, také místostarosta J. Jančík znovu potvrdil svůj názor, který uvedl v bodě 2, o příspěvku na 
postižené děti, že si nemůžeme dovolit přispívat všem na úkor našich občanů. Starosta mluvil o 
symbolické částce, a kdyby to udělal každý, tak je pomoc přínosem. Také se řešilo, že by se pomohlo 
konkrétní obci a ne sdružením, aby byl příspěvek dodán přímo. Zastupitel J. Grmela se rovněž 
přikláněl k názoru na nějakou pomoc, cca 5 000 Kč. Aby zastupitelstvo nějak rozhodlo, nechal starosta 
hlasovat nejdříve o návrhu, zda naše obec přispěje nějakou finanční částkou, (výše by se schválila 
dodatečně). Zastupitelstvo návrh o příspěvku neschválilo. 
Hlasování: Pro – 5, Proti – 6, Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
O doplněném bodě podal informace zastupitel D. Škandera, který uvedl, že občané, kteří navštěvují 
kostel, mají mnoho let problém s chůzí kolem tohoto kostela, protože je tam jen tráva, a když zaprší, 
hlavně starší lidé mohou uklouznout a hrozí úraz. Navrhl zbudovat jednoduchý chodník od hlavních 
dveří po ty druhé boční, v délce cca 18 bm, šířka 1 m. Že se nemusí dělat obrubníky, stačí položit jen 
dlaždice. V diskusi pak zastupitelstvo řešilo cenu a materiál. Přítomný pan Z. ze stavebnin určil 
přibližnou cenu a slíbil dodat dlažbu za nákupní cenu. Starosta nechal pak hlasovat o návrhu zbudovat 
chodník a připravit do rozpočtu částku 10 000 Kč.  Zastupitelstvo návrh schválilo. 
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 6 
Se změnou rozpočtu seznámila hospodářka paní Hrstková, kde byly provedeny i schválené změny ze 
zasedání. 
 
 
 

 

Rozpočtové opatření č. 3 
 

   položka 
rozpočtové příjem Kč 

skladby     

4222 investiční dotace na pořízení auta, UZ 00008         140 000,00     

4121 neinvestiční transfer od Mikroregionu, org4130             9 650,00     

1351 odvod loterií a podobných her           17 919,00     

1343 užívání veř.prostranství,ČAD Blansko                625,00     

  celkem         168 194,00     

 

výdej 
 



55126123 dotace na auto, UZ 00008         140 000,00     

55126123 hasičské auto -         35 000,00     

61716121 přístřešek za sokolovnou           25 000,00     

61716121 protipovodňová opatření -       114 950,00     

23336341 investiční transfer,org.4060         114 950,00     

22196121 chodník - kostel           10 000,00     

61715169 geoportál obce Rozstání             9 650,00     

36125139 materiál           10 200,00     

36125171 oprava -           5 139,00     

36125169 nákup služeb -           5 061,00     

61716121 posezení u hřiště           17 919,00     

      

 

celkem         167 569,00     

   

   

 

rekapitulace v Kč 

 

výše celkových příjmů původní rozpočet:       6 927 600,00     

 

výše celkových výdajů původní rozpočet:      6 441 556,80     

 

zapojení přebytku z minulých let: -       486 043,20     

 

zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové 
opatření:           91 600,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 2. rozpočtové 
opatření         127 708,96     

 

zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové 
opětření -              625,00     

 
 
Zastupitelstvo změnu schválilo. 
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 7 
Jak starosta uvedl, při auditu hospodaření obce za rok 2012 nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky 
a bylo vše v pořádku. Na základě toho po projednání závěrečního účtu schválilo zastupitelstvo obce 
celoroční hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad. 
Hlasování: Pro – 11, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 8 
O zařazení tohoto bodu požádal zastupitel A. Kolář, z důvodu nepřijetí několika dětí do zdejší 
mateřské školy. Chtěl znát důvody, proč se neřešilo už dříve možné rozšíření, když je poptávka větší. 
Starosta seznámil s připravenou zprávou od paní ředitelky, proč není zatím možné školku rozšiřovat. 
Jedná se hlavně o přeplněnou kapacitu prostor školy, kdy je nutné dodržovat určité množství m2 na 
žáka ve třídách i na toaletách. Také se řešila varianta, že by se zřídila tzv. předškolní třída ve škole, 
aby bylo místo pro školku. Jenže na to by bylo zase naopak málo žáků, takže nutná refundace mezd na 
učitelky by byla vysoká. Starosta to odhadl na cca 500 000 Kč, nehledě na to, že ve školce by vznikl 
podstav dětí a i zde by se muselo platit. Proto není ekonomické školku nějak předělávat a tato situace 
nastala hlavně v letošním roce, kdy příští rok hrozí zase opak, že bude dětí do školky málo, takže 
budou přijati asi všichni, kteří splní kritéria. A podle demografického vývoje se nezvýší počet dětí ani 
v budoucnu. Přítomná paní ředitelka ještě upřesnila několik dotazů zastupitele p. Koláře, který uznal, 
že pokud se jedná o jeden rok, nemá smysl něco v tomto řešit. Starosta nechal hlasovat o návrhu, kdo 
je pro rozšíření mateřské školy. Zastupitelstvo návrh neschválilo 



Hlasování: Pro – 0, Proti – 11, Zdržel se – 0 
 
Bod 9 
V diskusi nebyly žádné dotazy. 
 
Bod 10 
Návrh na usnesení přečetl zastupitel p. Lokaj. 
 
 
 
 
 
 
 


