
OBEC ROZDROJOVICE 
 

Zápis 
 

z  19. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 30.5.2013 v 19,30 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 
 

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

1) Zahájení 

2) Určení ověřovatelů zápisu. 

3) Schválení programu jednání. 

4) Příspěvek Mateřské školce Jinačovice. 

5) Pronájem obecního pozemku  – parcely č. 424 a přilehlé části parc. č. 432/1 o celkové výměře cca 

60 m². 

6) Autobusová zastávka v Rozdrojovicích směr Jinačovice – změna stavby před dokončením, 

dodatek ke smlouvě se zhotovitelem. 

7) Smlouva o zřízení věcného břemene, EON na p.č. 265/1. 

8) Různé 

a) Havárie čerpadla v  čerpací stanice – pravděpodobný nákup nového čerpadla.  

b) Převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Rozdrojovice ve 
výši193 387,47 do rezervního fondu příspěvkové organizace. 

c) Schválení účetní uzávěrky příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Rozdrojovice za rok 
2012. 

d) Příspěvek na dětské kroje na Mladé hody. 

e) Kontrola z JMK na retardery 

9) závěr 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 1 a 2 a 3 
 
Zasedání zahájil pan starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu paní Irenu 
Novákovou a pana Martina Kružíka a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Program 
zasedání a jmenování ověřovatelů zápisu byl schválen jednomyslně.  
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
K bodu 4 
 
Starosta předložil ZO žádost obce Jinačovice o příspěvek na práce na navýšení počtu 
hygienického zařízení v MŠ Jinačovice, kterou využívají a budou využívat děti z obce 
Rozdrojovice.  
 
Usnesení: 
ZO schvaluje finanční příspěvek Mateřské školce Jinačovice ve výši 18 329,- Kč. 

 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   7                     proti:  0                        zdržel se:    0 
 
K bodu 5 
 
Starosta předložil žádost společnosti MH Pub, s.r.o. na pronájem části obecního pozemku p.č. 
424 a 432/1. Jednatel společnosti MH Pub pan Bureš se osobně dostavil na veřejné zasedání 
zastupitelstva a požádal o stažení žádosti na pronájem obecního pozemku. ZO se na základě 
požadavku na stažení žádosti dále pronájmem pozemku nezabývalo. 
 
K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO návrh změny stavby před dokončením na budované autobusové 
zastávce směrem na Jinačovice a navýšení ceny stavby z důvodů požadavku manželů 
Hájkových, opodstatněného tím, aby byl zachován sjezd na jejich pozemek parc. č. 662/5 
v minulosti povolený Okresním úřadem Brno-venkov. 
 
Usnesení: 
ZO schvaluje navýšení ceny o 38 645,- Kč Autobusové  zastávky směr Jinačovice z důvodu 
změny stavby před dokončením a  pověřuje starostu k uzavření dodatku ke smlouvě se 
zhotovitelem. 

 
Výsledek hlasování:   schváleno   
Počet hlasů: pro      7                  proti:      0                    zdržel se:    0 
 
 
 
 



K bodu 7 

Starosta předložil ZO smlouvu o zřízení věcného břemena společnosti E-ON Distribuce, a.s., 
na obecní parc. č. 265/1 za jednorázovou úplatu 500,- Kč. 
 
Usnesení: 
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene  pro E.ON Distribuce, a.s.  na p.č. 265/1 za 
úhradu 500,- Kč bez DPH. 

 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    7                    proti:      0                    zdržel se:    0 
 
 
K bodu 8 

 
a) Starosta seznámil ZO s havárií čerpadla přečerpávací stanice kanalizace a s tím 

spojený nákup nového čerpadla v celkové hodnotě cca 115.000,- Kč 

Usnesení: 
ZO schvaluje případný nákup nového čerpadla v celkové hodnotě cca 115 000,- z důvodu 
havárie stávajícího čerpadla. 

 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro      7                  proti:      0                    zdržel se:    0 
 
 

b) Starosta předložil ZO ke schválení převod hospodářského výsledku příspěvkové 
organizace obce ZŠ a MŠ Rozdrojovice ve výši 193.387,47- Kč, do rezervního fondu 
příspěvkové organizace. 

Usnesení: 
ZO schvaluje převod hospodářského výsledku příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ 
Rozdrojovice ve výši193 387,47 do rezervního fondu příspěvkové organizace. 
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    7                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 

c) Starosta předložil ZO ke schválení účetní uzávěrky příspěvkové organizace obce ZŠ a 
MŠ Rozdrojovice za rok 2012 

Usnesení: 
ZO schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Rozdrojovice za rok 
2012 

 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   7                     proti:        0                  zdržel se:    0 
 



 
d) Pan Kružík seznámil ZO s možným příspěvkem ve výši  4.000,- Kč na dětské kroje u 

pořádání Mladých hodů v obci. 

 
Usnesení: 
ZO schvaluje příspěvek 4.000,- Kč na proplacení dětských krojů u pořádání Mladých hodů 
v obci. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro      7                  proti:      0                    zdržel se:    0 
 
 

e) Starosta seznámil ZO s kontrolou z Krajského úřadu Jihomoravského Kraje – odbor 
dopravy, na prošetření příčného prahu před ZŠ a MŠ. Starosta nechal hlasovat o 
zachování příčného prahu ve stávajícím provedení. 

Usnesení: 
ZO schvaluje zachování příčného prahu před ZŠ a MŠ ve stávajícím provedení. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro      7                  proti:      0                    zdržel se:    0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………….                                                        …………………………… 

   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu : Martin Kružík                 ………………………. 
                                  
                                  Irena Nováková          .……………………… 
 
 
 
 
Zasedání ukončeno ve 20:20 hod 
 
 

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


