
OBEC ROZDROJOVICE 
 

Zápis 
 

z  15. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 29.11.2012 v 19,30 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 
 

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

1) Zahájení 

2) Určení ověřovatelů zápisu. 

3) Schválení programu jednání. 

4) Rozpočtové opatření č.4/2012. 

5) Pronájem obecního pozemku pod chatou na k.ú. Kníničky p.č.1682 o výměře 48m² z důvodu 
změny majitele objektu.  

6) Pronájem části obecního pozemku - parcely č. 708/1 před parc.č. 260/3 o výměře cca 22 m2. 

7) Příspěvek na hračky pro MŠ Kníničky (6 dětí).   

8) Dodatek ke smlouvě o zajištění financování IDS JMK. 

9) Dodatek č. 9 smlouvy o nájmu samoobsluhy. 

10) Jmenování inventarizační komise, plán inventur 2012 

11) Stanovení ceny za sběr a svoz komunálního odpadu na rok 2013 a schválení obecně závažné 
vyhlášky č.1/2012 

12) Smlouva o sml. budoucí - věcné  břemeno pro EON na p.č.122. 

13) Právo stavby na obecním  pozemku p.č. 450/1 – sjezd + přípojky IS. 

14) Různé 

a) Zpřesnění usnesení  ZO ve věci vytvoření MAS Brána Brněnska.  

b) Žádost o finanční příspěvek pro SK Rozdrojovice na úhradu členského příspěvku v MAS 
Brána Brněnska. 

c) Honební společnost Mor. Knínice, prodloužení nájemní smlouvy 

d) Nový dotační program – ROP – zhodnocení  a výstavba ZŠ,MŠ a Tělocvičen, návrh na 
vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci a rozšíření kapacity ZŠ  

e) Výběr zpracovatele projektu na rekonstrukci ZŠ 
 

f) Schválení ceny na přepracování dokumentace na akci „Rekultivace náměstí a hřiště“ 
Část: multifunkční hřiště – tělocvična 
 



 
K bodu 1 a 2 a 3 
 
Zasedání zahájil pan starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu pana Jana 
Macháta a paní Věru Svrčinovou a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Program 
zasedání a jmenování ověřovatelů zápisu byl schválen jednomyslně.  
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 4 

 
Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření č.4/2012. ZO rozpočtové opatření 
jednomyslně schválilo. 
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 5 
 
Starosta předložil ZO záměr na pronájem obecního pozemku na k.ú. Kníničky parc. č. 1682 o 
výměře 48 m2. Jedná se o parcelu pod chatou, z důvodu změny majitele chaty. Záměr byl 
řádně vyvěšen. ZO záměr na pronájem schválilo. 
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO žádost Ing. Zuzany Dorazilové o pronájem části obecního pozemku 
parc. č. 708/1 k.ú. Rozdrojovice před parc. Č. 260/4 o výměře 22m2. Adresný záměr byl řádně 
vyvěšen. ZO stanovilo cenu 30 Kč/m2/rok za dotčenou parcelu a žádost schválilo a pověřilo 
starosty k uzavření smlouvy. 
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 
 
 
 
 



 K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO žádost z MŠ Studánka v MČ Kníničky o příspěvek na vánoční hračky 
pro děti. MŠ Studánka navštěvuje 6 dětí z Rozdrojovic. ZO navrhlo finanční příspěvek ve 
výši 500,- Kč na jedno dítě. ZO žádost schválilo. 
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 
K bodu 8 
 
Starosta předložil dodatek ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2013. 
Výše finančního příspěvku obcí do Fondu IDS pro rok 2013, která činí, tak jako dosud, 50,- 
Kč na jednoho obyvatele. ZO dodatek ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK 
na rok 2013 schválilo. 
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 
 
K bodu 9 
 
Starosta předložil ZO dodatek č.9 smlouvy o nájmu samoobsluhy, snížení nájmu pro měsíce 
listopad – duben na 4000,- Kč/měsíc. ZO dodatek č.9 smlouvy schválilo. 
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    5                    proti:     1                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 10 
 
Starosta předložil plán inventur na r. 2012, ve kterém jmenoval inventarizační komisi ve 
složení: Zvěřinová – předseda, Havířová, Svídová, Blažková – členové. ZO schválilo plán 
inventur a jmenovanou inventarizační komisi. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 
 
 
 



 
K bodu 11 
 
Starosta předložil ZO kalkulaci neinvestičních nákladů na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu. ZO po konzultaci se dohodlo, že zanechá poplatky za komunální odpad 
za stávající cenu a to: 500,- Kč/rok/občan a 500 Kč/rok/rekreační objekt. Součástí bodu bylo 
schválení nové obecně závažné vyhlášky č.1/2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    5                    proti:     0                     zdržel se:    1 
 
 
 
K bodu 12 
 
Starosta předložil ZO smlouvu o smlouvě budoucí od společnosti E-ON Distribuce, a.s. o 
zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parc.č. 122 v majetku obce. 
ZO smlouvu o smlouvě budoucí schválilo a pověřilo starosty k podpisu této smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 
K bodu 13 
 
Starosta předložil ZO žádost o povolení připojení sousední nemovitosti – sjezdu a dále 
povolení přípojek inženýrských sítí přes obecní pozemek parc. č. 450/1 v k.ú. Rozdrojovice. 
Žádost podal v zastoupení Ing. Arch. Lukáš Bargel. ZO žádost schválilo. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 14 
 

a) ZO schválilo znění textu  o poskytnutí území obce Rozdrojovice v MAS Brána 
Brněnska, o.s. , k.ú. Rozdrojovice a působnost MAS Brána Brněnska, o.s. na 
svém území. Znění textu: Obec Rozdrojovice souhlasí s vytvořením 
Integrovaného strategického plánu MAS Brána Brněnska, o.s. 

 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 

 
 



b) Starosta předložil žádost o finanční příspěvek SK Rozdrojovice ve výši 1000,- 
Kč na členský příspěvek na rok 2012 v MAS Brána Brněnska, o.s. ZO žádost 
schválilo. 

 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    5                    proti:     0                     zdržel se:    1 
 
 

c) Starosta předložil ZO žádost honební společnosti Moravské Knínice o 
prodloužení nájemní smlouvy o poskytnutí honebního území v k.ú. 
Rozdrojovice. ZO žádost schvaluje. Starosta dále nominuje člena z honebního 
společenstva aby zastupoval Obec Rozdrojovice na jednání valné hromady 
Honebního společenstva Moravské Knínice. Člen bude občanem Obce 
Rozdrojovice. 

 
 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 

d) Starosta představil ZO a místním občanům nový dotační program vypsaný 
z Regionálního operačního programu Jihovýchod dále jen ROP. Tento program 
je zaměřený na zhodnocení a výstavba ZŠ, MŠ a tělocvičen. Starosta proto ZO 
navrhl přepracování stávajícího projektu na tělocvičnu a vypracování 
projektové dokumentace na rekonstrukci a rozšíření ZŠ. ZO návrh na 
přepracování projektu tělocvičny, vybudování projektové dokumentace na 
rekonstrukci a rozšíření kapacity ZŠ schválilo. Dále k tomuto bodu byla 
předána ZO petice od místních občanů za rekonstrukci ZŠ Rozdrojovice a 
vytvoření nové třídy MŠ Rozdrojovice. 

 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

e)  Starosta předložil ZO 3 cenové nabídky na výběr zpracovatele projektu na 
rekonstrukci ZŠ. 
První nabídka byla podána od: 
Ing. Arch. Markéta Navrátilová 
Kamenná čtvr ť 76, 63900 Brno 
Cena projektu: 184.000,- není plátce DPH 
 
Druhá nabídka byla podána od: 
SVAPO, s.r.o. 
Rumiště 8, 60200 Brno 
Cena projektu: 230.400,- včetně DPH 
 
Třetí nabídka byla podána od: 
VELEK, VELEKOVÁ, VELEK ARCHITEKTI 
Akad. Ing. Arch. Jan Velek, 
Hlávkova 3, 60200 Brno 
Cena projektu: 252.000,- Kč včetně DPH 
 
ZO vybralo první nabídku od Ing. Arch. Markéty Navrátilové za cenu 184.000,- Kč 
včetně DPH. 
 
 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                    proti:     0                     zdržel se:    0 

 
 
f) Starosta předložil ZO cenovou nabídku na přepracování projektové dokumentace a 

položkového rozpočtu na akci „ Rekultivace náměstí a hřiště“, část: Multifunkční 
hřiště – tělocvična. Cenová nabídka od firmy BV – DEX s.r.o. ve výši 11.000,- Kč 
včetně DPH 20%. ZO cenovou nabídku schválilo. 

 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu : Jan Machát                 ………………………. 
                                  
                                  Věra Svrčinová          .……………………… 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno ve 21:25 hod 
 
 

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


