
OBEC ROZDROJOVICE 

 

Zápis 
 

z  6. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 23.6.2011 v 19,30 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Přítomni:   Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík Martin, Svrčinová Věra,  
Havířová Kristýna, Zvěřinová Irena 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   Kružík Martin, Svrčinová Věra 

 

 

Program:  

1) Zahájení a určení ověřovatelů zápisů                                      starosta 

2) Schválení programu jednání. 

3) Schválení smluv o poskytnutí dotací Obci. 

4) Schválení závěrečného účtu Obce. 

5) Rozpočtové opatření č.2 

6) Navýšení rozpočtu na výstavbu Mateřské školky. 

7) Výběr zhotovitele nábytku pro Mateřskou školku 

8) Výběr zhotovitelů hřiště pro Mateřskou školku 

9) Vyhodnocení nabídek na odprodej parc. č. 557 

10) Pronájem části parcely č. 450/1.Manželé Trllovi 

11) Pronájem kadeřnictví 

12) Pojmenování ulic 

13) Různé 

a) Schválení zadání změny č.4 a č.4a ÚPN SÚ Rozdrojovice.. 

14) Závěr 

 

 

 

K bodu 1 a 2 

 

Zasedání zahájil pan starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu pana Martin 

Kružíka a paní Věru Svrčinovou a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Program 
zasedání a jmenování ověřovatelů zápisu byl schválen jednomyslně. Provedl kontrolu plnění  
usnesení . 
 



K bodu 3 

ZO schválilo: 

1. Smlouvu o poskytnutí dotace z Jihomoravského kraje, kde předmětem smlouvy je 
investiční finanční podpora OKH JMK na novostavbu Mateřské školy Rozdrojovice, 
výše dotace je 300.000,- Kč 

2. Dotaci z dotačního programu „Podpory na rozvoje venkova“ na investiční akci 
„Dětské hřiště pro předškolní děti“ ve výši 400.000,- Kč 

3. Dotaci z dotačního programu „program rozvoje venkova Jihomoravského kraje“ na 
neinvestiční akci „Mateřská škola Rozdrojovice – vybavení“, výše dotace je 150.000,- 

Kč 

K bodu 4 a 5 

ZO schválilo závěrečný účet Obce „bez výhrad“ a rozpočtové opatření č. 2 

 

K bodu 6 

ZO schválilo navýšení rozpočtu na výstavbu MŠ Rozdrojovice. Jedná se o 16.594,- Kč za 
prodloužení dešťové kanalizace, 59.800,- Kč za opěrnou zídku, 35.876,- Kč za vybudování 
terénního schodiště. Celkové navýšení rozpočtu je 112.270,- Kč. 

 

K bodu 7 a 8 

ZO schválilo zhotovitele nábytku a dětského hřiště pro MŠ Rozdrojovice. Zhotovitele 
nábytku a dětského hřiště doporučila komise tvořená: Ing Hana Tupá, Ing. Kristýna Havířová, 
Ing. Martin Kružík, Stanislav Slouka .Komise všechny nabídky pečlivě pročetla a podle 
kritérií která měla nastavena vybrala nejvýhodnější nabídku. Na dodávku nábytku pro MŠ 
Rozdrojovice se přihlásily čtyři firmy a to: Benjamin s.r.o., Nábytek – Bobik s.r.o., 

Lignometal s.r.o., Romill s.r.o. . Jako nejvýhodnější nabídka byla vybrána od firmy Nábytek – 

Bobik s.r.o. . Na dodávku dětského hřiště pro MŠ Rozdrojovice se přihlásily čtyři firmy a to: 
Bonita Group Service s.r.o., Hřiště s.r.o., Benjamin s.r.o., Tewiko Systems s.r.o. . Jako 

nejvýhodnější nabídka byla vybrána od firmy Hřiště s.r.o. . 

 

K bodu 9 

ZO na 6. zasedání vyhodnocovalo nabídky podané na koupi parcely č. 557 v majetku Obce 

Rozdrojovice. Byli podány čtyři nabídky na koupi parcely č. 557 dle záměru Obce a to od: 

pana Františka Nováka, pana Vlastimila Smejkala, Mgr. Marcela Binka, slečny Jolany 
Chrápavé. ZO poté rozdělalo nabídky a zjistilo, že nabídka od pana Vlastimila Smejkala se 
neshoduje se záměrem Obce, a tak ji vyřadilo. Nabídka od pana Františka Nováka činila 2,- 
Kč za metr čtvereční, celková nabídka činila 312,- Kč. Nabídka od Mgr. Marcela Binka činila 



63,291 Kč za metr čtverečný, celková cena činila 10000,- Kč. Nabídka od slečny Jolany 
Chrápavé činila 31,645 Kč za metr čtvereční, celková cena činila 5000,- Kč. ZO schválilo 
záměr Obce a nabídne parcelu č. 557 v majetku Obce Rozdrojovice, k odprodeji nejvyšší 
cenové nabídce a to Mgr. Marcelu Binkovi za celkovou částku 10000,- Kč. 

 

K bodu 10 

ZO schválilo pronájem části parcely č. 450/1 manželům Trllovým za částku dle směrnice 
Obce. 

 

K bodu 11 

ZO schválilo záměr o pronájmu komerčních prostor ( bývalé kadeřnictví )  v majetku Obce 

Rozdrojovice. 

 

K bodu 12 

ZO schválilo  oficiální názvy ulic které vypracovala paní Svídová. Názvy ulic viz.  příloha 

 

K bodu 13 

a) ZO schvaluje zadání změny č. IV a č. IV- A ÚPN SÚ Rozdrojovice dle přílohy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U S N  E S E N Í 
 

 

Zastupitelstvo Obce Rozdrojovice 

 

 

 

 

s c h v a l u j e 

 

- smlouvy o poskytnutí dotací Obci 
- závěrečný účet Obce, s výrokem „Bez výhrad“ 

- rozpočtové opatření č. 2 

- navýšení rozpočtu na výstavbu MŠ Rozdrojovice 

 

schváleno – 7 pro 

 

 

       

v y b í r á 

 

-   zhotovitele nábytku pro MŠ Rozdrojovice 

-   zhotovitele hřiště pro MŠ Rozdrojovice 

 

 

schváleno – 7 pro 

 

 

   v y h o d n o c u j e 

 

-   nabídky na odprodej parcely č. 557 v majetku Obce Rozdrojovice 

 

 

schváleno – 7 pro 

 

 

  s c h v a l u j e 

 

-   pronájem části parcely č. 450/1 manželům Trllovým 

-   pronájem komerčních prostor bývalého kadeřnictví v majetku Obce 

-   zadání změny č.4 a č.4a ÚPN SÚ Rozdrojovice dle přílohy 

 

 

schváleno – 7 pro 

 

 

 

 

 

 



 

  s c h v a l u j e 

 

-   oficiální pojmenování ulic vypracované paní Svídovou 

 

schváleno – 6 pro 

zdržel se - 1 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………….                                                        …………………………… 

   starosta obce                                                                                  místostarosta 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu : Martin Kružík         ………………………. 
                                  

                                  Svrčinová Věra       .……………………… 

 

 

 

 

Zasedání ukončeno ve 20:05 

 

 

Zapsal :        Stanislav Slouka               ………………………. 
 

 

 

 

 

 


