
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ROZSTÁNÍ KONANÉHO DNE 
14.12. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BALDOVCI. 
  
    Zahájeno:  18,00 hod                                                                         Ukončeno:   21,00 hod 
 
Přítomni zastupitelé:   Jiří Szymsza,  Dušan  Škandera, Jaroslav Bezděk, Petr Lokaj, Jiří 
Hrstka, 
                                    Vlasta Kučerová, Rostislav Šmehlík, Miroslav Hrstka, Jana Sedláková 
 
Omluveni zastupitelé: Petr Kraus, Jaroslav Voráč 
 
Návrhová komise: P. Lokaj, M. Hrstka 
Zapisovatel:  V. Kučerová 
Ověřovatelé zápisu:  J. Sedláková, J. Bezděk 
 
Program:     
 1.   Zahájení 
 2.   Revokace usnesení 
 3.   Prodej a pronájem obecních pozemků 
 4.   Odkup pozemku do vlastnictví obce    
 5.   Změna rozpočtu 
 6.   Obecně závazné vyhlášky 
 7.   Žádost o příspěvek na chod pošty v Rozstání 
 8.   Vyhodnocení vkladu obce do produktu Energy Invest 
 9.   Nabídka na odkup pohostinství U Vinklerů 
10.  Smlouva o smlouvě budoucí 
11.  Rozpočet obce na rok 2017 
12.  Diskuse 
13.  Závěr 
 
 
 
Bod 1 
Po zahájení a seznámení s programem navrhl starosta jeho doplnění, kdy bude jako bod 10 – 
Smlouva o smlouvě budoucí a ostatní se posunují o pořadí níže. Jiné návrhy nebyly a 
zastupitelstvo program i s doplněním schválilo.  
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 2 
Starosta seznámil s nutností revokace části usnesení č. 5/2014, kde byl schválen převod části 
pozemku p.č. 51- 60 m2 do majetku obce od majitelek Š. S., a V.S. Za tento bezúplatný 
převod měly být instalovány značky na omezení rychlosti na místní komunikaci okolo jejich 
nemovitosti. Jak starosta uvedl, osazení značek není nutné, proto majitelky pozemek nabídly 
k prodeji. Zastupitelstvo usnesení revokovalo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Další nutnou revokací bylo část usnesení č.5/2016, bod 2, kde byl schválen pronájem 
kadeřnictví pro paní M. z Kotvrdovic. Ta se pronájmu vzdala, že údajně nechce dělat trvalé, 
které se prý v Rozstání dost požadují…  Zastupitelstvo usnesení revokovalo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 



 
 
 
 
Bod 3 
-  Zastupitelstvo projednalo a neschválilo prodej pozemku p.č. 2007 – 432 m2 panu ing. P. K., 
Brno, z důvodu výhrad občanů, a protože se jedná o místní komunikaci. 
Hlasování: Pro – 0, Proti – 9, Zdržel se – 0 
 
-  Dále zastupitelstvo schválilo prodej části obecního pozemku p.č.2019/1 – 93m2, kdy dle 
geometrického plánu vznikl nový pozemek p.č. 2019/31, panu P. K.,Brno, za cenu 10 Kč/1 
m2. Jedná se o oplocené a žadatelem užívané pozemky. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
-  Proti záměru nebyly výhrady, pozemek u rybníka v Baldovci je nepřístupný, proto schválilo 
zastupitelstvo prodej pozemku p.č. 1567/5 – 230 m2 panu M. K., Baldovec, za cenu 10 
Kč/1m2. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 

-  Ani proti záměru dalších pozemků v Baldovci nebyly výhrady, tak zastupitelstvo schválilo 
prodej části obecního pozemku p.č. 270/4 – 21 m2, kdy podle geometrického plánu vznikly 
nové parcely p.č. 270/58 – 13 m2 a p.č. st.281/2 – 8 m2, panu F. H., Baldovec, za cenu 10 
Kč/1 m2. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
-  U záměru na pronájem pozemku uprostřed Baldovce byla výhrada okolních obyvatel, že by 
chtěli zachovat cestičku, která přes pronajímaný pozemek vede, a částečně tedy vadí zasázené 
keře v místě hranice pozemku. Starosta dále uvedl, že jsou v tomto pozemku uloženy i 
inženýrské sítě. Zastupitelstvo projednalo záměr a připomínky a schválilo od 1.1. 2017 
pronájem části pozemku p.č. 1572/2 – 131 m2 pro pana S. K., Baldovec, za cenu 2 Kč/1 m2 
ročně, tedy celkem 262 Kč, za podmínek, že budou odstraněny vysazené keře napříč 
pozemkem a bude zachována cestička pro ostatní občany. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 

 
-  O pronájem části pozemků u Nového rybníka, kde mají z dřívějška posezení na hon 
myslivci, se obrátili s tím, že by tam chtěli toto zařízení zrekonstruovat, což bude stát nemalé 
výdaje. Pronájem chtěli na 20 let. Zastupitelstvo v diskusi řešilo dřívější připomínky a 
výhrady občanů k bezplatnému pronájmu bývalé „Baťovny“ na 25 let pro myslivce, kdy 
někteří občané tak dlouhý a bezplatný nájem kritizují dodnes. Starosta uvedl, že nebudou řešit 
kroky předcházejícího zastupitelstva, které takový pronájem schválilo, protože tam myslivci 
investovali nemalé prostředky do oprav budovy, starají se o ni, a smlouva je platná. Z této 
diskuse vyplynulo, za jakou částku má zastupitelstvo pozemky u rybníka pronajmout? 
Přítomný pan G. navrhl, aby se počítal nájem stejně, jako u předchozího pronájmu, tedy 2 
Kč/m2. Starosta uvedl, že v takovém množství metů by byla cena velmi vysoká za méně 
cenné pozemky mimo obec. Zastupitelstvo v diskusi se klonilo k návrhu starosty na paušální 
pronájem a nakonec schválilo od 1.1. 2017 pronájem částí obecních pozemků p.č. 844 – 248 
m2, 1965/1 – 130 m2,866/8 – 130 m2 a p.č. 843/2 – 700 m2 pro Myslivecký spolek Rozstání, 
Rozstání 280, za smluvní paušální cenu 1 000 Kč ročně, a zatím jen na 10 let.    
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 



-  Proti záměru prodeje obecních pozemků p.č. 2019/4 – 60 m2 a p.č. 1233/24 – 75 m2 pro 
pana E. H., Rozstání, podal svoje výhrady soused pan P. Napadl chybné zaměření 
geometrického plánu žadatele s tím, že vyměřené parcely zasahují do jeho pozemků, které 
měl schváleny k odprodeji zastupitelstvem on. Starosta uvedl, že k zaměření hranic nebyl 
nikým přizván, pozemky jsou vytyčeny jinak, než byla ústní dohoda, je skutečně zaměřen i 
kousek pozemku, který byl zaměřen a schválen pro pana P., takže se nemůže geometrický 
plán pana H. uznat a schválit. Přítomný p.H. uváděl svoje argumenty a názory, proč a jak jeho 
geometrický plán vznikl, že sousedovo zaměření bylo špatně. Na to starosta uvedl, že žádné 
důkazy nikdo nepředložil, zastupitelstvo nemůže znát, kde je pravda, usnesení na prodej panu 
P. platí, takže se musí počkat do vyřešení celé záležitosti později, až bude nové zaměření od 
p.P. dodáno. Z důvodu výhrad majitele sousedního pozemku a z důvodu nesprávně 
zaměřeného geometrického plánu, kdy k jeho zaměření nebyla obec přizvána, a nebyl 
zpracován dle vzájemné dohody, zastupitelstvo vyřešení situace odložilo na neurčito a prodej 
panu H. neschválilo. 
Hlasování: Pro – 0, Proti – 9, Zdržel se – 0 
 

-  Jak starosta uvedl, proti záměru prodeje části obecního pozemku p.č. 2018/10 – 32 m2 pro 
pana F. H., vznesl připomínky soused p.Š. Jedná se o letitý problém, kdy pan H. nechce obci 
prodat část svého pozemku, který slouží jako komunikace a vjezd pro obě sousedské 
nemovitosti. Z důvodu, že nechce vjezd obci prodat, hrozí stále možnost, že může p. H. 
pozemek zaplotit a do domu X se uživatelé nedostanou. Teď, když potřebuje p.H. odkoupit 
část obecního pozemku, navrhl p.Š. vyjednat odkup části pozemku do majetku obce a ať 
zůstane sloužit jako vjezd. To však p.H. odmítá z důvodu, že by mohla obec prodat 
v budoucnu pozemek majitelům z domu X a ti by mohli znepřístupnit vjezd do domu Y. 
Starosta tyto obavy vyvracel s tím, že nemá důvod žádná obec, prodávat komunikace a vjezdy 
nikomu, pokud slouží všem. Přítomní sousedé p.H. i p.Š. zopakovali v diskusi svoje názory. 
Ani jeden nechtěl ustoupit a spíše se řešily jejich staré spory a záležitosti. Diskuse se zúčastnil 
i kupující nemovitosti Y, který by část pozemku na vjezd obci prodal, v případě, že by dům 
koupil. Potřebuje však schválit prodej požadovaného obecního pozemku, kvůli získání 
hypotéky. To napadl místostarosta, že by pak banka nemusela souhlasit s odprodejem, protože 
bude mít pozemky v zástavě. Na to kupující domu Y uvedl, že by to neměl být problém a u 
banky zjistí možný prodej cca 20 m2 okamžitě do majetku obce. Nakonec p. H. souhlasil 
s prodejem obci požadovaného pozemku, ať nedělá problém kupujícímu. Dlouhou a 
emocionální diskusi pak starosta přerušil s tím, že o této záležitosti ví dlouho, tak zjišťoval i 
informace u advokáta, zda může navrhnout usnesení, které se dá požadovat a je pro všechny 
strany schůdné.  I přes kritiku a výhrady p.Š. zastupitelstvo schválilo prodej části obecního 
pozemku p.č. 2018/10 – 32 m2 pro pana F. H., Kořenec, za cenu 10Kč/1m2,  avšak jen za 
podmínky, že pan H. podepíše smlouvu o smlouvě budoucí, že odprodá obci část pozemku 
st.233, kde se oddělí prostor jako vjezd pro sousední nemovitost X. V případě prodeje a 
převedení pozemku st. 233 přejde povinnost na jejího nového majitele, který o této záležitosti 
bude a již je informován a smlouvu o smlouvě budoucí podepíše též. V případě, že nelze takto 
právně postupovat, nebo některá ze stran odstoupí od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, 
zastupitelstvo obce zakazuje starostovi obce smlouvu o prodeji části pozemku 2018/10 
podepisovat.  
Hlasování: Pro – 8, Proti – 1, Zdržel se – 0 
 
Bod 4 
- Starosta seznámil s důvodem nutnosti odkupu pozemku p.č.2019/16. Jedná se o pozemek, 
přes který vede kanalizace a je na něm i část, která slouží jako ulička pro pěší. Protože však 
tento pozemek neprošel v dřívějších letech dědictvím, zůstal napsán na zemřelou osobu. 



Starosta kontaktoval příbuzné, ti vyřídili dodatečné dědictví, a až nyní se může potřebný 
pozemek koupit. Cena je vyšší, než jindy, protože dědicové měli s vyřízením dědictví výdaje, 
které chtějí zpět. Zastupitelstvo tedy schválilo odkup pozemku do majetku obce p.č. 2019/16 
– 86 m2 v Rozstání, k.ú. Rozstání pod Kojálem, od paní H. H., Hlubočany, za smluvní cenu 
40 Kč/1 m2. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
- Druhým pozemkem na odkup do majetku obce je část pozemku  p.č. 51 – 54m2, kdy podle 
geometrického plánu vznikla nová parcela 51/2 – 54m2, od majitelek Š. S., Ostrov u Macochy 
a V. S., Rozstání, za smluvní cenu 15 Kč/1 m2. Tento pozemek slouží celá léta jako část 
místní komunikace a majitelky jej obci nabídly k prodeji, když slouží pro veřejnost. 
Zastupitelstvo schválilo odkup pozemku bez připomínek. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 5 
Starosta seznámil s provedenými rozpočtovými opatřeními č. 10 a  č. 11. 
 

položka rozpočtové Rozpočtové opatření č. 10 Kč 

skladby příjem   

1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ             10 000,00     

1340 poplatek za odpad               4 000,00     

4111 dotace na volby UZ 98193             50 000,00     

36122131 příjmy z pronájmu pozemku             11 000,00     

37252324 EKO-KOM               5 000,00     

61712112 prodej popelnice                  600,00     

36322111 nájem hrobů               1 300,00     

61713111 příjem z prodeje pozemků                  400,00     

61712343 příjem dobýbacího prostoru               5 000,00     

  celkem             87 300,00     

  výdej   

      

22195171 oprava chodníků           880 600,00     

36315154 veř.osvětlení - elektrika             13 600,00     

36395031 sociální pojištění UZ 104513013               1 500,00     

37225138 popelnice               4 200,00     

61715039 Kooperativa                  600,00     

61715137 konvice                  400,00     

61715321 přestupková komise, org4004               1 000,00     

61155139 volby UZ 98193 - materiál                  430,00     

61155173 cestovné UZ 98193                  700,00     

61155175 volby UZ 98193 - pohoštění               1 820,00     

      

  celkem           904 850,00     

 

rekapitulace v Kč 

 

výše celkových příjmů původní rozpočet:         7 509 600,00     



 

výše celkových výdajů původní rozpočet:      10 638 700,00     

 

zapojení přebytku z minulých let:        3 129 100,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové 
opatření: -         272 260,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 2. rozpočtové opatření                  660,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové opatření             78 300,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové opatření -           69 900,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové opatření -             7 100,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 6.rozpočtové opatření -      2 889 573,75     

 

zapojení přebytku z minulých let 7.rozpočtové opatření             30 600,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 8. rozpočtové opatření        4 923 500,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 9. rozpočtové opatření        1 020 900,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 10. rozočtové opatření           817 550,00     

  
 

položka rozpočtové Rozpočtové opatření č. 11 Kč 

skladby příjem   

1112 daň z příjmů fyzických osob ze SVČ           150 000,00     

1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů             15 000,00     

1121 daň z příjmů právnických osob               3 000,00     

1211 daň z přidané hodnoty             55 000,00     

1333 uložení odpadu               1 500,00     

1340 poplatek za odpad               2 000,00     

1351 odvod loterií               7 000,00     

1361 správní poplatky             15 000,00     

4116 úřad práce UZ 104113013 -             8 624,30     

4116 úřad práce UZ 104513013 -           19 623,70     

10312111 prodej dřeva               5 000,00     

61713111 příjem z prodeje pozemků               4 500,00     

61712112 příjem z prodaného zboží                  900,00     

8127 příjem z životního pojištění        2 032 901,00     

  celkem        2 263 553,00     

  výdej   

23215139 nákup materiálu               4 000,00     

23215169 separace kalů             31 700,00     

23215011 obsluha - ČOV               7 000,00     

36325031 sociální pojištění               2 000,00     

36395011 úřad práce UZ 104513013                  500,00     

36395031 sociální pojištění UZ 104513013               1 500,00     

36395424 náhrady v nemoci UZ 104113013                  100,00     

36395424 náhrady v nemoci UZ 104513013                  600,00     

37455139 fasádní barva, řetěz               2 300,00     

55125134 stejnokroj             20 000,00     

55125156 nafta,benzín -           10 000,00     



55125019 refundace -           10 000,00     

61125023 odměna zastupitelstvo             60 000,00     

61715011 platy v pracovním poměru -           60 000,00     

61715011 platy v pracovním poměru -           17 000,00     

61715031 sociální pojištění              17 000,00     

61155021 odměna za volby UZ 98193             20 300,00     

64095363 úhrada sankce - město PV               6 000,00     

  celkem             76 000,00     

 

rekapitulace v Kč 

 

výše celkových příjmů původní rozpočet:         7 509 600,00     

 

výše celkových výdajů původní rozpočet:      10 638 700,00     

 

zapojení přebytku z minulých let:        3 129 100,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 1. rozpočtové opatření: -         272 260,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 2. rozpočtové opatření                  660,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 3.rozpočtové opatření             78 300,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 4.rozpočtové opatření -           69 900,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 5.rozpočtové opatření -             7 100,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 6.rozpočtové opatření -      2 889 573,75     

 

zapojení přebytku z minulých let 7.rozpočtové opatření             30 600,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 8. rozpočtové opatření        4 923 500,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 9. rozpočtové opatření        1 020 900,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 10. rozpočtové opatření           817 550,00     

 

zapojení přebytku z minulých let 11. rozpočtové opatření -             2 187 553,00    
 

Zastupitelstvo vzalo rozpočtová opatření na vědomí. 
 
 
Bod 6 
Starosta seznámil se zněním obecně závazné vyhlášky č.1/2016, o nočním klidu. 
Zastupitelstvo ji schválilo. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Stejně tak schválilo i vyhlášku č. 2/2016, kde se zrušila vyhláška 1/2015 a tím poplatek za 
odpady. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 7 
Vedoucí pošty v Rozstání podala žádost o příspěvek na chod pošty, kdy předložila vyúčtování 
za první 3 měsíce. Jelikož je výsledek nepříznivý musela by jinak činnost ukončit, po 
domluvě s žadatelkou, navrhl starosta přispívat částkou 4 000 Kč měsíčně. Zastupitelstvo má 
zájem poštu zachovat a návrh schválilo, kdy příspěvek na chod pošty v obci Rozstání ve výši 
4 000 Kč měsíčně od 1.1. 2017 pro paní P. Č., Rozstání, bude vyplácen formou daru. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 8 



Starosta informoval o zhodnocení vložených obecních prostředků v produktu Energy Invest, 
které nám doporučil investiční poradce pan R. H.  Za 5 let investice se 100% zajištěním 
vkladu 1 900 000 Kč a po zdanění byl čistý zisk pro obec 132 091 Kč. Na základě tohoto 
výsledku schválilo zastupitelstvo obce úhradu za službu pro pana R. H., jednatele HC FIN 
SERVIS GROUP, s.r.o., ve výši 6 000 Kč. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 9  
Zastupitelstvo projednávalo nabídku od majitelů na možný odkup pohostinství U Vinklerů do 
majetku obce. Jednou z podmínek je, aby mohla f. autobusová doprava, používat dočasně a 
bezplatně kůlnu ve dvoře, jako sklad nářadí. Starosta v diskusi navrhoval odkup, protože dle 
jeho názoru je tato budova na dobrém místě a považuje ji za jakousi součást obce a cena 
350 000 Kč je rozumná. Na dotazy co s tím objektem udělat, odpověděl místostarosta, že by 
měli o provoz zájem hasiči. Že byla v minulosti zbourána stará hasičárna kvůli stavbě 
Stavomatu a dodnes nebyla náhrada nijak kompenzována, i když to byl majetek hasičů. Že by 
budovu udržovali svými brigádnickými hodinami a snažili by se zkulturnit objekt a jako 
příspěvková organizace zachovat chod hospody. Starosta doplnil, že se může objekt kdykoliv 
využít na něco jiného, co bude obec potřebovat. Třeba i sociální bydlení. - Zastupitel J. Hrstka 
považuje budovu za starou a bude nutno do ní investovat na opravy. – Starosta – investice 
nejsou nutné hned a v celé výši, ale částečně a postupně se může něco opravovat. Po 
všeobecné diskusi občanů a zastupitelstva nechal starosta hlasovat o návrhu na odkup a 
zastupitelstvo schválilo odkup nemovitostí pohostinství U Vinklerů v Rozstání, p.č. st.61/1 – 
273 m2, včetně nemovitosti a kůlny p.č. st.61/2 – 25 m2, včetně nemovitosti, od majitelů O. 
T. a J. T., Rozstání, za smluvní cenu 350 000 Kč, s tím, že po dobu potřeby bude f. 
autobusová doprava užívat kůlnu zdarma na uložení svého nářadí. 
Hlasování: Pro – 8, Proti – 1, Zdržel se – 0 
 
 
 
Bod 10 
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí č.: 10300340025/001 mezi 
Obcí Rozstání a E.ON Distribuce, F. A. Gernstera215/6, 370 49 České Budějovice, kdy se 
umožní pro E ON postavit nový sloup pro el. napětí v Baldovci. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 11 
Starosta seznámil s navrženým rozpočtem. Zde se v diskusi doplnilo navýšení o částku za 
schválený odkup pohostinství U Vinklerů, jinak zůstalo vše beze změn. Jiné návrhy a 
doplnění již nebyly. 
 

 Rozpočet obce Rozstání na rok 2017  

 Výdajová část  Kč 

 kap. 1014 - deratizace   
10145169 deratizace 9 000   

 kap. 1031 - obecní les   
10315021 ostatní osobní výdaje 5 000   
10315139 sazenice, materiál 20 000   
10315169 práce v lese 27 000   

 kap. 2212 - místní komunikace   
22125139 materiál - štěrk, posypový materiál 5 000   



22125171 prohrnování sněhu  20 000   
22125171 oprava 200 000   
22126121 komunikace 800 000   

  kap. 2219 - chodníky   
22 196 121 chodníky - nová výstavba 200 000   

   
 kap. 2221 - dopravní obslužnost   

22215339 IDS Olomouc 46 600   
 kap. 2310 - vodovod   

23106349 náklady na osazení,služby 12 000   
23105329 příspěvek - Drahanská vrchovina,org.4111 10 000   

 kap. 2321 - ČOV, kanalizace   
23215011 mzda  ČOV 60 000   
23215021 OON  80 000   
23215139 materiál  20 000   
23215141 splátka úroků z úvěru 85 000   
23215151 voda 5 000   
23215154 elektrická energie 250 000   
23215162 telefon + sms 12 000   
23215163 pojištění 40 000   
23215169 Sezako,servis dmýchadel,rozbor vody 120 000   
23215171 opravy + udržování 5 000   

   
 kap. 3113 - škola   

31135331 dotace na provoz 890 000   
31135192 refundace - doplatek na žáky 100 000   

3113 odpisy 338 000   
31135492 příspěvky prvňáčkům 27 000   

 kap. 3314 - knihovna   
33145021 ostatní osobní náklady 7 800   
33145139 nákup materiálu 1 000   
33145136 nákup knih 7 000   
33145169 služby 10 000   

 kap. 3319 - kultura   
33195021 ostatní osobní náklady (kronika) 10 000   
33195139 materiál,propagační materiál   5 000   
33195175 rozvícení stromku, služby - pohoštění 15 000   
33195169 kulturní služby - vystoupení - sjezd rodáků 50 000   

 kap. 3399 - ostatní záležitosti kultury   
33995194 balíčky starším občanům 17 000   

 kap. 3326 - památky(pomník padlých,kostel)   
33265139 věnec, materiál 2 000   

 kap. 3412 - sportovní za řízení v majetku obce   
34125021 ostatní osobní náklady 6 000   
34125139 nákup materiálu k opravě 6 000   
34125169 služby 3 000   

 kap. 3419 - ostatní t ělovýchovná činnost   
34195229 dar 40 000   

   
 kap. 3612 - bytové hospodá řství   

36125139 materiál 2 000   
36125154 elektrická energie 5 000   
36125171 opravy a udržování - nebytové prostory 1 000   



36125169 ostatní služby (revize,prohlídky) 6 000   
 kap. 3631 - veřejné osv ětlení   

36315021 ostatní osobní náklady 30 000   
36315139 materiál 12 000   
36315154 elektrika 154 000   
36315156 nafta - avie 6 000   
36315169 technická avie + služby 8 500   
36315163 pojištění - avie 8 000   

   
   
 kap. 3632 - poh řebnictví   

36325021 ostatní osobní výdaje 72 000   
36325031 sociální pojištění 14 000   
36325032 zdravotní pojištění 6 000   
36325139 materiál 8 000   
36325169 služby  2 000   
36325154 elektrika 36 000   
36325156 benzín 3 000   
36325169 služby (revize) 8 500   
36325171 opravy - budova 8 000   

   
 kap. 3722 - svoz popela   

37225138 popelnice - nákup  
37225169 likvidace odpadu+ bio odpad 315 000   
37225021 ostatní osobní výdaje - správce skládky 12 000   

 kap. 3723 - ostatní odpad   
37235169 likvidace plastu, skla,nebezpečný odpad,kontejner 86 000   

 kap. 3745 - péče o zeleň  
37455021 ostatní osobní náklady 10 000   
37455139 materiál 15 000   
37455156 benzín - sekačka, křovinořez 10 000   
37456121 parčík - lavečky, hopsadla 50 000   
37455169 ostatní služby (odstranění nevhodných kultur,údržba ploch) 10 000   

 kap. 5512 - požární ochrana   
55125134 stejnokroj 5 000   
55125021 dary členům 35 000   
55125137 drobný hmotný majetek 10 000   
55125139 materiál 15 000   
55125151 pitná voda 2 000   
55125156 benzín, nafta 25 000   
55125162 telefonní poplatky 3 000   
55125167 školení 5 000   
55125169 ostatní služby, technická aut 20 000   
55125171 opravy aut 10 000   
55125229 dar na členské příspěvky 4 200   

 kap. 6112 - zastupitelstvo obce   
61125023 ostatní osobní náklady 630 000   
61125031 sociální pojištění 119 000   
61125032 zdravotní pojištění 75 000   

 kap. 6171 - místní správa   
61715011 mzdy + topič údržbář 602 000   
61715021 ostatní osobní výdaje DOPP,DOPČ,pošta 190 000   
61715031 sociální pojištění 140 000   



61715032 zdravotní pojištění 62 000   
61715039 povinné pojistné 4 500   
61715136 knihy, tisk 25 000   
61715137 DDHM 10 000   
61715139 materiál,obálky,šanony,příjmové a výdajové dokl.papír kancelářský, 70 000   
61715139 materiál - multi, org 6050 10 000   
61715151 pitná voda 3 000,00   
61715153 plyn 120 000,00   
61715154 elektrická energie 95 000,00   
61715156 benzín, nafta (org.) 40 000,00   
61715171 opravy - multicára, org.6050 - práce 20 000,00   
61715161 poštovné 5 000,00   
61715162 telefonní poplatky 25 000,00   
61715163 peněžní služby (všechna pojištění) 65 000,00   
61715166 konzultační,poradenské a právní služby 3 000,00   
61715167 školení 7 000,00   
61715168 zpracování dat, počítačové služby 55 000,00   
61715169 ostatní služby,  všechny revize, povodňový servis, 120 000,00   
61715171 opravy aut 8 000,00   
61715173 cestovné 1 500,00   
61715175 občerstvení 22 000,00   
61715179 ostatní platby, dálniční známka 1 500,00   
61716121 budova 350 000,00   
61715362 daň z převodu 14 000,00   
61715362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (daň z převodu) 7 000,00   

 kap. 6402 - vypo řádání voleb   
64025364 vratka 27 000,00   

 kap. 6409 - ostatní činnosti   
64095229 příspěvky (sdružením a neziskovým organizacím)  2 000,00   
64095329 Mikroregion Protivanovsko,org.4130 6 000,00   

  kap. 8124 - úvěr  
8124 financování - splátka úvěru 800 000,00   

 celkem 8 333 100,00   
   
 Rozpočet obce Rozstání na rok 2017  

rozp.skladba Příjmová část Kč 

1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti  1 350 000   
1112 daň  z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné čin. 40 000   
1113 daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 155 000   
1121 daň z příjmů právnických osob 1 600 000   
1211 daň z přidané hodnoty 3 000 000   
1511 daň z nemovitosti 460 000   
1333 poplatky za uložení odpadů - nová skládka 5 000   
1341 poplatek ze psů 6 000   
1343 poplatek za užívání veř. prostranství (ČAD Blansko) 1 000   
1345 poplatek z ubytovací kapacity (Camping Baldovec + ostatní) 19 000   
1351 odvod loterií a podobných her 21 000   
1361 správní poplatky 10 000   
4112 dotace na výkon státní správy 119 000   
3113 odvod odpisů 338 000   

10312111 příjmy z prodeje dřeva 60 000   
23212111 stočné za celý rok 2017 700 000   



34122111 pronájem kurtů 4 000   
36122131 příjmy z pronájmů pozemků (Agro) 34 000   
36122132 příjmy z pronájmu bytů a nebytových 66 000   
36322111 příjmy z pohřebnictví 10 000   
37252324 přijaté nekapitálové příspěvky (EKO-KOM) 35 000   
61712111 příjmy ze služeb (doprava, hlášení) 20 000   
61712343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru (lom) 40 000   
61713111 příjmy z prodeje pozemků 5 000   
63102141 příjmy z úroků 500   
63102142 příjmy z podílů na zisku a dividend (spořitelna) 44 000   

   
 celkem příjem      8 142 500,00    

8115 zapojení přebytku z minulého roku              190 600,00    

            8 333 100,00    
 
Zastupitelstvo rozpočet na rok 2017 schválilo všemi hlasy. 
Hlasování: Pro – 9, Proti – 0, Zdržel se – 0 
 
Bod 12 
Diskusi zahájil starosta přečtením dopisu od předsedy družstva AGRO  p. J., že na základě 
informací o kontrolách a možných sankcích, nebude družstvo od 1.1. 2017 vyvážet už  jímky 
a septiky v žádné obci. Je možná dohoda, že družstvo bude pouze přepravovat odpady a obec 
je bude odebírat do své čističky. Starosta uvedl, že tato spolupráce je rozumná a možná a 
dochází k tomu, co již mnoho let psal a podával informace občanům, že výstavba čističky a 
kanalizace je nutná, protože stát bude nakládání s těmito odpady nekompromisně vyžadovat a 
hlídat. Od ledna 2017 totiž začnou chodit kontroly ze životního prostředí na občany, kteří 
nebudou napojeni na kanalizaci a budou muset doložit, kam a jak svoje odpady odvádí a 
likvidují. A zde bude velký problém a budou hrozit pokuty až do 50 tis. Kč. A to i opakovaně, 
pokud nedojde k nápravě….    
- p. G. – v Rozstání je vše nové, ať nechá obec vyasfaltovat některé požadované plochy 
v Baldovci a dodělat chodníky.   - starosta – že by to nebylo rozumné, protože se plánuje i 
v Baldovci výstavba splaškové kanalizace asi od roku 2021, a pak by se nový asfalt zničil. I 
v Rozstání se čekalo mnoho let na zakončení těchto prací, aby se mohlo asfaltovat a 
opravovat…. 
- V diskusi se ještě znovu vrátil p. H. ke svému geometrickému plánu a problémy, které okolo 
jeho domu jsou se sousedy… Starosta jen zopakoval usnesení, které platí, a nic se tedy měnit 
zatím nebude. 
 
Bod 13 
Návrh na usnesení přečetl zastupitel P. Lokaj. Po té starosta poděkoval za účast a zasedání 
ukončil. 
 
 


