
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rozstání konaného  
dne 11.12.2020 v zasedací místnosti v Rozstání 

Zahájeno: 18:00 hod.      Ukončeno: 19:00 hod. 
 
Přítomní zastupitelé: Dana Hudcová, Aleš Kolář, Petr Kraus, Vlasta Kučerová, Petr Lokaj, Josef 

Sekanina, Jiří Szymsza 
 
Omluvení zastupitelé: Miroslav Hrstka, Jaroslav Tihelka 
 
Zapisovatel:   Dana Hudcová 
Návrhová komise:  Petr Lokaj, Vlasta Kučerová  
Ověřovatelé zápisu:  Petr Kraus, Josef Sekanina 

 
Program: 

1. Zahájení 
2. Stočné na rok 2021 
3. Rozpočtové opatření 
4. Rozpočet obce na rok 2021 
5. Rozpočet školy na rok 2021 
6. Pronájem nebytových prostor 
7. Prodej obecních pozemků 
8. Pronájem obecních pozemků 
9. Žádost o souhlas odběru vody z obecních pozemků 
10. Žádost o prominutí nájmu 
11. Příspěvek do veřejné sbírky 
12. Dary členům JSDH 
13. Informace o územním plánu obce 
14. Smlouva o dílo 
15. Diskuse 
16. Závěr 

 

Bod 1 - Zahájení 
Zasedání zahájil starosta Jiří Szymsza, který seznámil s vyvěšeným programem veřejného zasedání. Dále 
navrhl program doplnit, jako bod č. 14 – Smlouva o dílo. Doplněný program zastupitelstvo schválilo.  
Hlasování o doplněném programu: Pro -  7, Zdržel se - 0, Proti -  0 
Starosta určil zapisovatelku Danu Hudcovou a navrhl návrhovou komisi Petra Lokaje a Vlastu Kučerovou 
a ověřovatele zápisu Josefa Sekaninu a Petra Krause. Návrhy zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování o návrhové komisi a ověřovatelích zápisu: Pro -  7, Zdržel se - 0, Proti -  0 

 
Usnesení:  Zastupitelstvo schválilo program, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu. 
     Usnesení bylo přijato 
 
Bod 2 – Stočné na rok 2021 
Starosta seznámil, že výpočty bylo stanoveno stočné pro rok 2021, a to ve výši 53,90 Kč vč. 10 % DPH. 
Zastupitelstvo stočné na rok 2021 schválilo. 
Hlasování o výši stočného na rok 2021:  Pro -  7, Zdržel se - 0, Proti -  0  
 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje stočného na rok 2021 ve výši 53,90 Kč vč. DPH 
     Usnesení bylo přijato 
 
Bod 3 – Rozpočtová opatření 
Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 10, které zastupitelstvo vzalo na vědomí.  



 
Dále starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č. 11, které zastupitelstvo schválilo. 
Hlasování o rozpočtovém opatření č. 11:  Pro -  7, Zdržel se – 0, Proti -  0 
 
Usnesení:  Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10 a schvaluje rozpočtové opatření č. 11.  

Usnesení bylo přijato 
 
Bod 4 – Rozpočet obce na rok 2021 
Starosta seznámil s rozpočtem obce na rok 2021. Zastupitelé s ním a jednotlivými kapitolami byli seznámeni 
a po diskusi byly upraveny některé položky, oproti vyvěšenému rozpočtu. Konečný a upravený rozpočet 
schválili bez dalších připomínek.  
Hlasování o schválení rozpočtu obce na rok 2021: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0 
 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2021 (viz. příloha). 

Usnesení bylo přijato 
 
Bod 5 – Rozpočet školy na rok 2021 
Dále starosta seznámil s rozpočtem školy na rok 2021, který se musí též schvalovat samostatně. Po krátké 
diskusi jej zastupitelstvo schválilo bez připomínek.  
Hlasování o schválení rozpočtu školy na rok 2021:  Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0  
 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Základní a mateřské školy na rok 2021 (viz. příloha).        

Usnesení bylo přijato 
 
Bod 6 – Pronájem nebytových prostor 
O pronájem nebytových prostor v budově obecního úřadu v Rozstání požádala paní H. T. z Rozstání. Jedná 
se o uvolněné prostory bývalé dětské ordinace. Zastupitelstvo schválilo prostory pronajmout za cenu 
2 000,- Kč / 1 měsíc + energie od 1.1.2021. Zatím se jedná o pronájem na dobu určitou do 31.12.2021. 
Hlasování pro schválení pronájmu nebytových prostor v budově obecního úřadu paní H. T. za cenu 2 000,- 
Kč měsíčně + energie od 1.1.2021 do 31.12.2021:  Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0  
 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem nebytových prostor bývalé dětské ordinace v budově 
obecního úřadu paní H. T., Rozstání, za smluvní cenu 2 000,- Kč měsíčně + energie, od 1.1.2021 do 
31.12.2021, s možností dalšího prodloužení.  

Usnesení bylo přijato 
 
Bod 7 – Prodej obecních pozemků 
O prodej obecních pozemků požádal pan P. Š. z Těchova, a to o pozemky p.č. 2019/1 – 176 m2 a p.č. 
2024/18 – 23 m2. Zastupitelstvo prodej pozemků za 100,- Kč / 1 m2 schválilo. 
Hlasování o prodeji pozemků p.č. 2019/1 a 2024/18: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0  
 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje prodej částí obecních pozemků p.č. . 2019/1 – 176 m2 a p.č. 2024/18 - 
23 m2, celkem tedy 199 m2, pro P. Š., Těchov, za cenu 100 Kč/1 m2.      
                                                               Usnesení bylo přijato 
 
Bod  8 – Pronájem obecních pozemků  
O pronájem obecních pozemků požádalo družstvo Kojál Krásensko – nabízí vyšší cenu, než která je doposud 
v Pachtovní smlouvě.  
Hlasování o pronájmu pozemků podle přiloženého soupisu : Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0  
 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje pronájem (pacht) obecních pozemků dle Přílohy k pachtovní smlouvě č. 
1865/2020 družstvu KOJÁL Krásensko, Krásensko 57, 683 04 Drnovice (viz. příloha). 

Usnesení bylo přijato 
 



Bod  9 – Žádost o souhlas odběru vody z obecního pozemku 
O souhlas odběru vody z obecního pozemku požádalo Agro Rozstání, družstvo. Jedná se o starou mělkou 
studnu v areálu družstva. 
Hlasování o souhlasu o odběru vody z obecního pozemku: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0  
 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje udělení souhlasu vlastníka pozemku k odběru podzemní vody z vodního 
zdroje na pozemku p.č. 863/2 v k.ú. Rozstání pod Kojálem, pro AGRO Rozstání, družstvo, Rozstání 200, 798 
62 Rozstání.  

Usnesení bylo přijato 
 
Bod  10 – Žádost o prominutí nájmu  
O prominutí nájmu z důvodu pandemie Covid požádala kadeřnice T. K.. Jedná se o prominutí nájmů za 
měsíce říjen, listopad a prosinec 2020. Měsíční nájem je ve výši 250,- Kč měsíčně. Zastupitelstvo prominutí 
nájmu odsouhlasilo. 
Hlasování o prominutí nájmu pro kadeřnici T. K.: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0  
 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prominutí nájmu provozovny kadeřnictví v budově obecního úřadu, 
z důvodu COVID 19, pro T. K., za období říjen - prosinec 2020.  

Usnesení bylo přijato 
 
Bod  11 – Příspěvek do veřejné sbírky  
Na obecní úřad Rozstání a další úřady a dále přes sociální sítě se obrátila s prosbou o příspěvek na 
zahynulého kolegu prap. D. B., pro jeho rodinu, tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje, por. Mgr. L. B.  
Prap. D. B. zahynul tragicky 16.11.2020, byl obětavým hasičem a příslušníkem HZS Olomouckého kraje. Byla 
pro něj vyhlášena veřejná sbírka. Zastupitelstvo po krátké diskusi schválilo příspěvek ve výši 2 000,- Kč. 
Hlasování o příspěvku na veřejnou sbírku ve výši 2 000,- Kč: Pro – 7, Zdržel se – 0, Proti – 0 
 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek do veřejné sbírky vypsané Základní organizací Odborového 
svazu Olomouc na tragicky zemřelého hasiče ve výši 2 000 Kč. Č.ú.: 5998127349/0800. 

Usnesení bylo přijato 
 
Bod  12 – Dary členům JSDH  
Velitel SDH Rozstání navrhl odměny vybraným členům za provedené výjezdy, zásahy, údržbu techniky, 
apod. Starosta přečetl všechny návrhy na odměny, které činily pro členy JSDH dohromady 30 000,- Kč 
hrubého. Dále byl velitelem hasičů navržen mimořádný příspěvek 1 000,- Kč pro 8 osob, které zasahovaly 
při místních povodních a pandemii Covid, tedy celkem 38 000,- Kč hrubého. Zastupitelstvo po krátké diskusi 
dary schválilo. 
Hlasování o výši odměn členům SDH Rozstání: Pro - 6, Zdržel se - 1, Proti – 0 
 
Usnesení:  Zastupitelstvo schvaluje finanční dary členům sboru dobrovolných hasičů ve výši: 
 
   R. K. –  4 333 Kč,  J. J. – 3 999 Kč,  J. Ch. ml. – 6 666 Kč,  J. S. – 3 666 Kč,  O. T. – 333 Kč,  D. Š. – 3 999 Kč,    
   J. N. – 3 999 Kč,  P. K. –  2 999 Kč,  P. P. – 1 340 Kč,  D. T. – 1 333 Kč,  L. N. – 333 Kč, J. Ch. st. – 5 000 Kč.  
   Vše hrubého. 

Usnesení bylo přijato 
 
Bod  13 – Informace o územním plánu obce 
Starosta seznámil o situaci okolo územního plánu obce, že celkem se již na tomto pracuje asi 2,5 roku, ale 
dosud nemáme žádný výsledek. Zdržuje vše nesouhlas Báňského úřadu s návrhem plánu, kdy byl podán 
rozklad až na Ministerstvo pro místní rozvoj. Jejich vyjádření již bylo po delší době zasláno, a tak jednání 
mohou pokračovat. Ministerstvo vyhovělo požadavku Báňského úřadu, takže obec bude muset asi dělat 
podrobnější SEA na vliv na životní prostředí.  
 
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí informace starosty o pokračování pořízení územního plánu obce. 



Usnesení bylo přijato 
 
Bod  14 – Smlouva o dílo 
Starosta seznámil, že nám byla schválena dotace na kompostéry pro občany a štěpkovač, kdy žádost 
administrovala paní Ing. M. H.,  Zlín. Cena smlouvy o dílo je 20 000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo schválilo 
Smlouvu o dílo. 
Hlasování o schválení smlouvy o dílo pro paní Ing. M. H.: Pro - 7, Zdržel se - 0, Proti – 0 
 
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo č. 35/2020, mezi Obcí Rozstání a M. H., Zlín, na realizaci 
projektu „ Kompostéry pro občany obce Rozstání“. 

Usnesení bylo přijato 
 

Bod  15 – Diskuse 
Starosta seznámil s informacemi, jak pokračuje vyčištění potoka v Baldovci z důvodu zabránění povodním 
v případě vyšších srážek apod. Kontaktoval Lesy ČR ohledně vyčištění koryta potoka v Baldovci. Bylo mu 
sděleno, že v Lesích ČR probíhá reorganizace, kde původní zaměstnanec, který tyto záležitosti řešil, již není 
a nový zaměstnanec se se záležitostmi seznamuje. Řešení a další informace tudíž budou pravděpodobně až 
po novém roce. Pozemky, kterých se toto týká, jsou i obecní, takže by si je snad obec mohla sama upravit, 
vykácet či odstranit nebezpečné stromy v potoce, které by mohly způsobit záplavy. Letos se to již nestihne. 
Stromy by byly odstraněny případně našimi hasiči. 
 
Místostarosta – dotaz na provoz pošty v Rozstání. Starosta sdělil, že pošta bude uzavřena ze zdravotních 
důvodů pracovnice pošty od 14.12.2020 do 15.1.2021. Místostarosta dá informace pro občany Rozstání 
o otevíracích dobách sousedních pošt (Lipovec, Drahany) na FB. 
 
Zastupitel J. Sekanina navrhuje, aby tato otevírací doba byla zveřejněna písemně i na dveřích (mříži) u pošty 
Rozstání, aby si to např. starší občané, kteří nemají přístup na FB a web, mohli přečíst. 
 
Bod 16 – Závěr 
Návrh na usnesení přečetl zastupitel Petr Lokaj, starosta všem poděkoval za účast a zasedání v 19:00 hod. 
ukončil. 
 
Ověřovatelé zápisu:    Petr Kraus  --------------------------------- 
 
    Josef Sekanina  --------------------------------- 
 


