
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO 
DNE 23.10. 2015 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V ROZSTÁNÍ. 
 
     Zahájeno:  18,00 hod                                                                           Ukončeno:   19,00 hod 
 
Přítomni zastupitelé:   Jiří Szymsza,  Dušan  Škandera,  Petr Lokaj,  Miroslav Hrstka,  
                                    Vlasta Kučerová, Petr Kraus, Jana Sedláková, Jaroslav Bezděk, Jiří 
Hrstka 
 
Omluveni zastupitelé:  Jaroslav Voráč, Rostislav Šmehlík, 
 
Návrhová komise:  P. Lokaj, D. Škandera 
Zapisovatel:  V. Kučerová 
Ověřovatelé zápisu:  J. Hrstka,  P. Kraus 
 
Program:     
1.    Zahájení 
 2.   Pronájem obchodu v Baldovci 
 3.   Revokace části usnesení 
 4.   Prodej obecních pozemků 
 5.   Odkup pozemků do majetku obce 
 6.   Změna rozpočtu 
 7.   Výpověď smlouvy s KORDIS 
 8.   Veřejnoprávní smlouva na přestupky 
 9.   Žádost o povolení umístění spolku 
10.  Přijetí dotace od OL kraje 
11.  Diskuse 
12.  Závěr 
 
Bod 1 
Po zahájení a přivítání všech přítomných seznámil starosta s navrženým programem, který 
zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Dále starosta určil zapisovatele, navrhl návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. Tyto 
zastupitelstvo též schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
O pronájem obchodu v Baldovci požádala jediná zájemkyně paní P. G., Staré Město. 
Pronájem bude od 1.11. 2015, nájemné 100 Kč / měsíc + elektřina měřená svým měřidlem 
100% + voda a plyn 75% z celkových nákladů v budově 343 měřené společným měřidlem. 
Zbývajících 25% hradí obec. Jak starosta uvedl, jsou to úplně stejné podmínky, které měla 
původní nájemkyně paní H. Zastupitelstvo tento nájem za uvedených podmínek schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 3 
Protože v usnesení č. 1/2014, bod 2, byl schválen prodej pozemků p.č. 2019/8 – 77 m2  a st. 
486 – 16 m2 pro pana J.Z. a tento o pozemky již nemá zájem, je třeba takové usnesení 
revokovat., protože se našel jiný zájemce. 



Zastupitelstvo zmíněnou část usnesení revokovalo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 4 
V návaznosti na bod 3 navrhl starosta schválení prodeje pozemků p.č. 2019/8 – 77 m2, cena 
za 10 Kč/1m2, a st. 486 – 16 m2, za cenu 20Kč/1m2, pro jediného zájemce pana P. K., Brno. 
Zastupitelstvo tento prodej schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Protože byly proti vyvěšenému záměru výhrady proti prodeji částí pozemků p.č. 2019/4 a 
1233/24 od majitele sousedních pozemků, navrhl starosta řešit tento prodej až po ujasnění a 
upřesnění zaměření těchto pozemků za účasti obou sousedů. Zastupitelstvo návrh schválilo.  
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
Starosta uvedl, že je třeba dát do pořádku pozemky okolo staré bývalé skládky zeminy 
směrem na Baldovec, aby se pozemek upravil a zalesnil. Jsou zde už od dávné minulosti 
zasaženy návozem hlíny i sousední pozemky, které nejsou ve vlastnictví obce. Z toho důvodu 
majitele těchto pozemků oslovil a s jejich souhlasem by měla obec tyto pozemky zaměřit a 
vykoupit. Zastupitelstvo schválilo odkup a pověřilo starostu obce k zajištění vypracování 
geometrického plánu. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 6 
S rozpočtovým opatřením č. 5 a č. 6, která starosta provedl, seznámil a objasnil a 
zastupitelstvo je vzalo na vědomí. 
 

Rozpočtové opatření č. 5 
položka 

rozpočtové příjem Kč 
skladby     
1351 odvod loterií               7 000,00     

10312111 prodej dřeva             29 600,00     
36122132 příjmy z nebytových prostor               9 000,00     
36322111 příjmy za služby               1 200,00     
61712111 příjmy za služby               3 000,00     
61712324 Kučerová - příspěvek - vrácení               3 000,00     

celkem             52 800,00     
výdej 

23105169 vodovodní přípojky             10 700,00     
23215362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu -      5 842 476,00     
23216121 stavební práce - oprava na UZ -    11 089 731,37     
23216121 stavební práce, UZ 54515825      11 089 731,37     
23216121 stavební práce - oprava na UZ -         652 337,13     
23216121 stavební práce, UZ 54190877           652 337,13     
36125139 materiál               8 000,00     
36125154 elektrická energie               6 900,00     



36125169 služby -             8 000,00     
36125171 opravy a udržování -             6 900,00     
36315021 ostatní osobní výdaje               6 000,00     
36315163 pojištění                  800,00     
36315171 opravy a udržování                  500,00     
36325032 zdravotní pojištění               1 200,00     
36325069 ostatní služby -             1 200,00     
36395011 mzda - úřad práce uz104513013             16 465,00     
36395011 mzda - úřad práce uz104113013               2 906,00     
36395011 mzda                  117,00     
36395031 soc.úřád práce UZ 104513013               4 117,00     
36395031 soc.úřád práce UZ 104113013                  727,00     
36395031 soc. bez UZ                    29,00     
36395032 zdravotní - úřad práce uz 104513013               1 482,00     
36395032 zdravotní - úřad práce uz 104113013                  262,00     
36395032 zdr. bez UZ                    11,00     
37455021 OON               8 000,00     
37455169 služby - odstranění nežádoucích dřevin               2 300,00     
37455171 oprava křovinořezu                  190,00     
61715132 ochranné pomůcky                    40,00     
61715151 pitná voda               2 882,00     

celkem -      5 784 948,00     

rekapitulace v Kč 
výše celkových příjmů původní rozpočet:       40 296 988,00     
výše celkových výdajů původní rozpočet:      44 369 597,62     
zapojení přebytku z minulých let:        4 072 609,62     
zapojení přebytku z minulých let 1. 
rozpočtové opatření: -           11 706,00     
zapojení přebytku z minulých let 2. 
rozpočtové opatření           123 580,00     
zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové 
opatření -           14 700,00     
zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové 
opatření             45 630,00     
zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové 
opatření -      5 837 748,00     

 
 
 

položka 
rozpočtové Rozpočtové opatření č. 6 Kč 

skladby příjem   
1113 daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů               6 000,00     
1511 daň z nemovitých věcí             50 000,00     



4116 dotace z ÚP - UZ  104113013               3 893,69     
4116 dotace z ÚP - UZ  104513013             22 064,31     

10312111 příjem z lesa               4 000,00     
36322111 příjmy za služby - pohřebnictví                  200,00     
37252324 EKO-KOM  náhrada za třídění odpadu               7 000,00     
61712119 věcné břemeno - E-ON               3 300,00     
61712343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru - Pedop               6 000,00     

  celkem           102 458,00    
  výdej   

36125154 elektrická energie               3 000,00     
36315154 elektrická energie               6 000,00     
36325032 zdravotní pojištění               3 000,00     
36325154 elektrická energie               1 000,00     
36395011 pracovní poměr UZ 104113013               1 800,00     
36395011 pracovní poměr UZ 104513013             10 200,00     
36395011 pracovní poměr                  300,00     
36395031 sociální pojištění UZ 104113013                  500,00     
36395031 sociální pojištění UZ 104513013               2 600,00     
36395031 sociální pojištění                  100,00     
36395032 zdravotní pojištění UZ 104113013                  200,00     
36395032 zdravotní pojištění UZ 104513013               1 000,00     
36395032 zdravotní pojištění                  100,00     
36395494 náhrada - nemoc UZ 104113013                  300,00     
36395494 náhrada - nemoc UZ 104513013               2 600,00     
37455139 nákup materiálu               4 000,00     
37225021 ostatní osobní výdaje             20 000,00     
55125134 oděvy               1 000,00     
61715021 ostatní osobní výdaje             10 000,00     
61715139 nákup materiálu               5 000,00     
61715171 opravy - multi               6 000,00     
23215362 platby daní        5 089 900,00     

  celkem        5 168 600,00     
  rekapitulace v Kč 
  výše celkových příjmů původní rozpočet:       40 296 988,00     
  výše celkových výdajů původní rozpočet:      44 369 597,62     
  zapojení přebytku z minulých let:        4 072 609,62     

  
zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové 
opatření: -           11 706,00     

  
zapojení přebytku z minulých let 2. rozpočtové 
opatření           123 580,00     

  zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové opatření -           14 700,00     
  zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové opatření             45 630,00     
  zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové opatření -      5 837 748,00     



  zapojení přebytku z minulých let 6.rozpočtové opatření        5 066 142,00     
 
 
Bod 7 
Starosta objasnil, že se na něj obrátil zástupce z firmy KORDIS, která má na starosti 
integrovaný dopravní systém v Jihomoravském kraji, a zajišťuje tedy i spoje z naší obce na 
Blansko a Studnice. Zde jsme totiž dosud platili roční příspěvek na občana, ale protože od 
roku 2015 je zajištěn integrovaný systém i v Olomouckém kraji, upozornil zástupce 
KORDISU naši obec, aby vypověděla do konce října platnou smlouvu s KORDIS o zajištění 
financování systému IDS JMK. Jako důvod uvedl, že má JM kraj smlouvu s OL krajem, a 
protože nyní platíme příspěvky na dopravu zde, oba kraje si tedy naši dopravu na Blansko 
uhradí mezi sebou. Starosta uvedl, že tím naše obec ušetří roční poplatek pro KORDIS. 
Zastupitelstvo vypovězení smlouvy schválilo.  
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 8 
Jak starosta informoval, sice zastupitelstvo již v červnu schválilo dodatek k původní smlouvě 
na přestupkovou komisi s Městem Prostějov, ale protože včas nestihli podepsat podklady, tak 
smlouva k 30.6. zanikla. Proto je třeba schválit novou smlouvu a žádost na OL kraj k jejímu 
schválení. Zastupitelstvo schválilo novou smlouvu a pověřilo starostu obce k podpisu všech 
podkladů. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 9 
Starosta seznámil se žádostí Mysliveckého spolku Rozstání o možnost umístění sídla spolku 
na adrese Rozstání 280, tedy budova U Huberta, kterou mají myslivci dlouhodobě v pronájmu 
od obce. Jelikož se musí podle nového Občanského zákoníku měnit názvy různých sdružení 
na „spolky“, musí se tak změnit i myslivci. Ale protože musí uvést adresu sídla, aby se mohli 
zaregistrovat, z tohoto důvodu je podána tato žádost. Po krátké diskusi zastupitelstvo obce 
umístění spolku na adrese Rozstání 280 schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 10 
Jelikož OL kraj poskytl obci dotaci ve výši 6 400 Kč pro naše dobrovolné hasiče, je třeba 
přijetí a smlouvu schválit. Zastupitelstvo obce schválilo znění veřejnoprávní Smlouvy o 
poskytnutí dotace a pověřilo starostu obce k jejímu podpisu. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 11 
- Diskusi zahájil starosta informacemi, že kvůli zvýšení cen od výrobce nám zvedl ceny i 
dodavatel materiálu na soukromé přípojky Stavebniny Zukal, a to o 4 Kč na 1 bm. Dle 
písemného vyjádření dodavatele materiálů pro všechny obchodní partnery jsou hlavní 
příčinou rostoucí ceny vstupních surovin a jejich stálý nedostatek k výrobě.  Dále informoval 
starosta, že od 1.11. 2015 bude nová smlouva s firmou RESPONO, která nám zajistí svoz 
odpadů od čističky. Smlouva však zatím nebyla na obec doručena.  
- V diskusi se dále ptala paní M. J. na opravu mostu v Baldovci.  Starosta - ví o této záležitosti 
a nezapomněl, ale pro pracovní vytížení okolo čističky a kanalizace na to neměl čas. Snad 
vyjde v příštím roce. 
- pan F. H. vysvětloval důvody, proč chce odkoupit část pozemku okolo svého domu, ale 
zatím mu zastupitelstvo neschválilo prodej, proto nemůže nechat zpracovat geometrický plán.  



Starosta – jak bude zasedání v Baldovci, znovu se zastupitelé podívají přímo na místo a zváží 
možnost prodeje. Zatím to neuznalo za možné, protože se jedná o část komunikace a mohly 
by v budoucnu vzniknout problémy s údržbou při odhrnování sněhu.  
- pan E. H. – při pracích na kanalizaci u jeho domu byl poničen hydrant na vodovod. K této 
diskusi a stejným problémem se připojil pan J. B.   Starosta – bude řešit s dodavatelskou 
firmou. 
 
Bod 12 
Závěrem přečetl návrh na usnesení P. Lokaj a starosta zasedání ukončil. 
 


