
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO 
DNE  15.11. 2013 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BALDOVCI. 
 
      Zahájeno:  18,00 hod                                                                      Ukončeno:   18,45 hod 
 
Přítomni zastupitelé:  Josef Grmela, Jiří Szymsza,   Dušan  Škandera,  Michal Štrajt,   
                                   Jaroslav Tihelka,  P. Lokaj, Rudolf Tesař, Aleš Kolář, ,  Josef Jančík 
 
Omluveni zastupitelé:  Marie Kašpárková, , Jaroslav Voráč 
Návrhová komise:  D. Škandera,   P. Lokaj 
Zapisovatel:   M. Štrajt 
Ověřovatelé zápisu:    J. Grmela, A. Kolář 
 
 
 
Program:     
1.    Zahájení 
 2.   Plnění usnesení  
 3.   Prodej posypového vozíku 
 4.   Změna rozpočtu  
 5.   Skupina pro interní audit 
 6.   Prodej obecních pozemků a garáže 
 7.   Změna stanov Svazku obcí 
 8.   Žádosti o příspěvek 
 9.   Diskuse  
10.  Závěr 
 
 
Bod 1 
Po úvodním zahájení seznámil starosta přítomné s programem a nechal jej zastupitelstvem 
schválit, protože jiné doplnění ani návrhy nebyly.  
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Starosta určil zapisovatele zápisu a zastupitelstvo následně též schválilo návrhovou komisi a 
ověřovatele zápisu. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
S plněním usnesení seznámil zastupitel J. Tihelka a zastupitelstvo je vzalo na vědomí. 
 
Bod 3 
Starosta uvedl, že obecní posypový vozík na zimní období už potřebuje mnoho úprav a oprav, 
a protože je už starý bylo by vhodnější jej prodat. Pan J., který nám dělá zimní údržbu 
komunikací, by jej odkoupil a sám opravil. Po krátké diskusi k tématu starosta navrhl cenu 
3 000 Kč a zastupitelstvo ji schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 4 
S rozpočtovým opatřením seznámil a vše upřesnil starosta.  
 

Rozpočtové opatření č. 5 

položka 
rozpočtové příjem               Kč 



skladby     

4111 dotace na volby, UZ 98071           53 000,00     

4111 vratka dotace na volbu prezidenta UZ 98008 -         21 272,04     

1335 poplatek za odnětí pozemků  plnění funkcí lesa             1 179,00     

31132122 vrácení odpisů         449 250,00     

23212111 zadávací dokumentace           87 000,00     

37692212 přijatá sankční platba (Agro)           17 500,00     

4122 dotace na hasiče UZ14004             2 120,00     

celkem         588 776,96     

výdej 

10145169 deratizace -           1 600,00     

23216121 projektová dokumentace kanalizačních přípojek (T004)         300 000,00     

23215362 DPH           63 000,00     

23215362 DPH - podání žádosti           13 650,00     

61145175 stravné UZ 98071 - volby             1 848,00     

61145139 materiál UZ 98071 - volby                292,00     

61145173 cestovné UZ 98071 - volby                781,00     

61145021 odměny UZ 98071 - volby           22 060,00     

61145062 telefonní spojení UZ 98071 - volby             2 635,38     

55125167 školení-hasiči UZ14004             2 120,00     

31135192 příspěvky prvňáčkům  -           9 000,00     

31135492 dary obyvatelstvu             6 000,00     

31135331 odpisy         449 250,00     

61715321 přestupková komise, org 4004 - Prostějov             3 000,00     

23216121 zadávací dokumentace           87 000,00     

23215362 DPH - příjem -         18 270,00     

23215362 DPH - výdej           18 270,00     

celkem         941 036,38     

rekapitulace              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     

zapojení přebytku z minulých let 4. rozpočtové opatření      1 597 058,50     

zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové opatření         352 259,42     

 
 
 
Zastupitelstvo tuto změnu schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
 



Bod 5 
Jako každým rokem bylo nutné určit skupinu pro interní audit hospodaření obce. Starosta 
navrhl zastupitele: D. Škandera, J. Voráč a A. Kolář. Jiné návrhy nebyly a zastupitelstvo 
skupinu schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 6 
V tomto bodě seznámil starosta se skutečností, že je ještě dost pozemků v obci, které užívají 
naši občané, a ty jsou mnohdy oplocené, i zastavěné, ale stále nedošlo v minulosti k přepsání 
na nové uživatele a pozemky jsou v majetku obce. Protože se připravuje digitalizace našeho 
katastru, přichází postupně na obec z Katastrálního úřadu výzvy k odstranění těchto 
nedostatků. Starosta uvedl, že už sami toto řešíme několik let, kdy sami občany 
upozorňujeme, že nemají své pozemky v pořádku a musí se to dát do souladu postupně vše co 
nejdříve. Proto i na tomto zasedání byly řešeny stejné prodeje obecních pozemků. 
 
Obestavěný a mnoho let užívaný pozemek. 
     -  st. 228/2 – 140 m2,  pro  L. F., Rozstání, za cenu 20 Kč/1m2. 
Zastupitelstvo prodej schválilo.  Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Zastavěný pozemek garáží,  mnoho let užívaný, vedeno jako stavba bez LV. 
     -  st. 552/2 – 20 m2, pro manžele A. a V. B., Rozstání, za cenu 20 Kč/1m2. 
Zastupitelstvo prodej schválilo.  Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Zastavěný pozemek garáží,  mnoho let užívaný, vedeno jako stavba bez LV. 
     -  st.407 – 22 m2, pro J. T., Ježkovice, za cenu 20 Kč/1m2. 
Zastupitelstvo prodej schválilo.  Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Mnoho let oplocený a  užívaný pozemek u domu v Rozstání. 
     -  část pozemku p.č. 701/3 – 122 m2, pro L. R., Blansko, za cenu 10 Kč/1m2. 
Zastupitelstvo prodej schválilo.  Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
 
V tomto bodě starosta předložil též návrh na prodej obecní garáže u bytovky č. 315, kterou již 
obec nepotřebuje. Odhadní cena byla znalcem stanovena na 40 000 Kč + náklady za odhad 
3 500 Kč, takže záměr prodeje byl vyvěšen s nejnižším podáním 43 500 Kč. Na tento záměr 
reagoval jediný zájemce.  
 
 Zastupitelstvo obce tedy schválilo prodej obecní řadové garáže na pozemcích p.č. st. 436/1, 
st. 436/2 a st. 436/3 pro zájemce M. H., Vladislav 156,  za cenu 43 500 Kč. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
 
Bod 7 
Starosta vysvětlil nutnost změn stanov, kvůli měnícím se zákonům.  

-  změnu stanov Mikroregionu Protivanovsko, kde se doplňuje v Čl. VII – orgány    
      svazku, odst. 4,Valné shromáždění,  že –  Shromáždění členů projednává a rozhoduje o 
roční   
      účetní uzávěrce svazku.  

-  změnu stanov Svazku obcí Drahanská vrchovina, kde se doplňuje, že – závěrečný 
účet    

      schvaluje a projednává Valná hromada svazku. 
Zastupitelstvo tyto změny schválilo.  Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
 



 
Bod 8 
Starosta předložil zastupitelstvu k projednání došlé žádosti o příspěvek. V diskusi se 
zastupitelé vyjadřovali, že již bylo na posledním zasedání zamítnuto několik žádostí, protože, 
když nemáme na vlastní občany, tak nemůžeme poskytovat ani cizím, i když se jedná o 
symbolické částky. 
     Starosta nechal hlasovat o návrhu - neposkytovat příspěvek pro Hospic na sv. Kopečku. 
Zastupitelstvo schválilo neposkytovat tento příspěvek. 
Hlasování: Pro – 7, Proti – 2, Zdržel se – 0 
 
Druhým žadatelem bylo občanské sdružení Rozsšťánci, kteří žádali o navýšení příspěvku o 
4 000 Kč na akci  Pohádkový les, který nedávno pořádali. Starosta vysvětlil, že se na něho 
sdružení obrátilo o příspěvek 5 000 Kč na zmíněnou akci. Sám bez zastupitelstva uvolnil 
z rozpočtu částku 1 000 Kč, jako příspěvek, s tím, že vysvětlil sdružení, že tak velké částky, 
jako je 5 000 Kč, bez schválení zastupitelstvem uvolňovat nebude. Na to požádalo občanské 
sdružení projednat doplatek na nejbližším veřejném zasedání.  Zde zastupitelstvo v diskuzi 
opět uvedlo, že se nebude v budoucnu přispívat nikomu, kvůli výstavbě kanalizace, takže ani 
tak vysoká částka se nebude schvalovat. Starosta pak nechal hlasovat o návrhu, že - 
zastupitelstvo neschvaluje navýšení příspěvku pro občanské sdružení Rozsšťánci a zůstává 
v platnosti poskytnutá částka 1 000 Kč. 
Tento návrh na usnesení zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
 O poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 10 000 Kč na opravu kotle topení požádala obec paní 
J. Z., Rozstání . Zastupitelstvo uznalo důvod, kdy se může stát, že v topné sezóně se něco 
pokazí a je oprava kotle nutná. Při hlasování poskytnutí půjčky schválilo za podmínek, že ta 
bude splácena od ledna 2014 ve výši 1 000 Kč měsíčně. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 0, Zdržel se – 1 
  
Bod 9 
- p. F. H. – občanům se nelíbí hluk sekaček a motorových zařízení i v neděli. Zda by šlo tuto 
činnost zakázat aspoň tento jediný den?  Starosta – je to problém všude, ale úplný zákaz zatím 
nejde, musí být ponechán určitý prostor i pro hlučné práce.  Je to však jen o lhostejnosti a 
bezohlednosti některých lidí. Dále starosta, že zjistí, zda se něco v zákonech nezměnilo, aby 
šla tato činnost zcela v neděli zakázat. 
- pí. M. J. -  Zda nepřišla odpověď od Lesů ČR, kvůli pročištění potoka? Starosta -  že ne. 
Paní J., že by po novém roce chtěla tuto žádost urgovat. 
-  pí. J. – kdy se budou vysazovat nové stromy kolem silnice do Baldovce?  Starosta – je na to 
3 roky čas od kolaudace silnice, ale zjistí. 
- pí. J. -  kdy se zapraví díry v silnici na „náměstíčku“ v Baldovci.  Starosta – shodou 
okolností právě dnešní den se zabetonovaly, protože firma, která nám slíbila při opravách 
silnice zaasfaltovat i tyto díry na to zřejmě zapomněla….. 
- p. F. H. – kdo a co opravuje v lese?  Starosta – neví, ale asi pan B. opravuje lesní cesty, na 
které dostal dotace. 
- p. V. B. – jak to vypadá s novým územním plánem obce?   Starosta – měl se vydávat v roce 
2015, ale podle sdělení úředníků z Prostějova se termín posunul až na rok 2020, takže stále 
platí ten současný. 
- p. J. – co čistička v obci?  Starosta – provádí se výběrové řízení, pak se může začít pracovat. 
 
Bod 10 
Návrh na usnesení přečetl p.Lokaj a starosta zasedání ukončil. 
 
 
 
 


