
OBEC ROZDROJOVICE 
 

Zápis 
 

z  21. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 8.8.2013 v 19,30 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 
 

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

2) Určení ověřovatelů zápisu. 

3) Schválení programu jednání. 

4) Schválení zadání Územního plánu Rozdrojovice. 

5) Výběr dodavatelů stavby a dodávky technologie na akci „Odpadové hospodářství 
Rozdrojovice“. 

6) Schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti p.č. 706/62 . 

7) Smlouva o zřízení věcného břemene, EON na p.č.72/49 a 215/1. 

8) Smlouva o zřízení věcného břemene, JMP Net  na p.č. 122/1 a 432/1 

9) Právo stavby na obecním pozemku p.č. 364 z důvodu zpevnění cesty k chatám v ul. 
Zmola. 

10) Závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko. 

11) Různé 

a) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z JMK na autobusové zastávky 

b) Rozpočtové opatření č.3 /2013 – vrácení nevyčerpané dotace EU pro ZŠ přes 
zřizovatele. 

12) závěr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 1 a 2 a 3 
 
Zasedání zahájil pan starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu pana Jana 
Macháta a pana Martina Kružíka a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Program 
zasedání a jmenování ověřovatelů zápisu byl schválen jednomyslně.  
 
Usnesení č.1: 
 
ZO schvaluje program 21.zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 4 
 
Starosta předložil ZO k diskuzi a schválení zadání Územního plánu Rozdrojovice včetně 
Přílohy č.1 - Vyhodnocení požadavků uplatněných v rámci projednání návrhu ÚP 
Rozdrojovice. 
 
Usnesení č.2: 
 
ZO schvaluje po projednání, v souladu s ustanovením  § 47, odst.5 zák. č.183/2006 Sb., 
v platném znění  zadání Územního plánu Rozdrojovice dle přílohy. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
K bodu 5 
 
Starosta ZO představil zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veřejné zakázky nazvané: 
První veřejná zakázka: „Odpadové hospodářství obce Rozdrojovice – dodávka 
technologického vybavení“. 
 
K  první veřejné zakázce se přihlásili 3 firmy a to: 
 
MEVA – Brno, s.r.o., s nabídnutou cenou 299.354,- Kč s DPH. 
SITACZ, a.s., s nabídnutou cenou 270.435,- Kč s DPH 
MEVAEC, s.r.o., s nabídnutou cenou 290.581,50- Kč s DPH 
 
Hlavním hodnotícím kritériem nabídek byla nejnižší nabídnutá cena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Usnesení č.3 
 
ZO vybírá na základě výběrového řízení dodavatele zakázky“ Odpadové hospodářství obce 
Rozdrojovice – dodávka technologického vybavení“ firmu SITA CZ, a.s. ZO pověřuje 
starosty k uzavření smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
Druhá veřejná zakázka: „Odpadové hospodářství obce Rozdrojovice – stavební část“. 
 
K druhé veřejné zakázce se přihlásilo 6 firem a to: 
 
SVAPO, s.r.o., s nabídnutou cenou 602.580,- Kč s DPH: 
Zdeněk Frydrýšek, s nabídnutou cenou 417.404,- Kč s DPH. 
BV-ESTATE Czech Republic, s.r.o., s nabídnutou cenou 717.053,- Kč s DPH. 
Bohumil Toman, s nabídnutou cenou 591.685,- Kč s DPH. 
KNOSS, s.r.o., s nabídnutou cenou 709 196,- Kč s DPH 
Vladimír Vrátil, s nabídnutou cenou 675.357,- Kč s DPH. 
 
Hlavním hodnotícím kritériem nabídek byla nejnižší nabídnutá cena. 
 
Předkladatel nejvýhodnější nabídky Zdeněk Frydrýšek, Drásov 415, 664 24 před rozhodnutím 
ZO o výběru nejvýhodnější nabídky, oznámil dopisem ze dne 6.8.2013 odstoupení ze soutěže 
z časových a kapacitních důvodů. 
 
Usnesení č.4: 
 
ZO vybírá na základě výběrového řízení dodavatele zakázky“ Odpadové hospodářství obce 
Rozdrojovice –stavební část“  firmu Bohumil Toman. ZO pověřuje starosty k uzavření 
smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO ke schválení smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc.č. 706/62 
v k.ú. Rozdrojovice. Nynější vlastník parcely je Česká republika – Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, po podpisu smlouvy jako nabyvatel bude Obec Rozdrojovice. 
 
Usnesení č.5: 
 
ZO schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti š. BP-13/017, obec získá 
p.č. 706/62-ostatní komunikace od České republiky –UZSVM. ZO pověřuje starosty 
k uzavření smlouvy. 
 



Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO smlouvu o zřízení věcného břemena společnosti E-ON Distribuce, a.s., 
na obecních parc. č. 72/49 a 215/1 za jednorázovou úplatu 1000,- Kč. 
 
Usnesení č.6 
 
ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným E.ON Distribuce, 
a.s. na parcelách č. 72/49 a 215/1 za úplatu 1000 Kč bez DPH. ZO pověřuje starosty 
k uzavření smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 8 
 
Starosta předložil ZO smlouvu o zřízení věcného břemena společnosti JMP Net, s.r.o. na 
obecních parc. č. 122/1 a 432/1 za jednorázovou úplatu 500,- Kč. 
 
Usnesení č.7 
 
ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněným JMP Net, s.r.o. na 
parcelách č. 122/1  a 432/1 za úplatu 500 Kč bez DPH. ZO pověřuje starosty k uzavření 
smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 9 
 
 Starosta předložil ZO ke schválení žádost paní Jarmily Smílkové, MUDr. podanou dne 
24.7.2013, o uzavření smlouvy o právu provést stavbu na obecním pozemku parc.č. 364, 
z důvodu zpevnění cesty k chatám  v ulici Zmola. 
 
Usnesení č.8 
 
ZO schvaluje, smlouvu o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví obce pouze za 
podmínek, že dešťové vody budou odvedeny do přilehlé horské vpusti, se stavebníkem: 
Jarmila Smílková, MUDr.,  na stavbu označenou Zpevnění cesty k chatám na parc. č. 364 
v k.ú. Rozdrojovice. ZO pověřuje starosty k uzavření smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 



K bodu 10 
 
Starosta předložil ZO závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko. 
 
Usnesení č.9 
 
ZO bere na vědomí závěrečný účet Svazku vodovodů a kanalizací Tišnovsko. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 11 
 

a) Starosta předložil ZO ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace z JMK na nově 
vybudované autobusové zastávky směr Jinačovice. 

Usnesení č.10 
 
ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z JMK na autobusové zastávky. ZO 
pověřuje starosty k uzavření smlouvy. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 

b) Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2013 – vrácení 
nevyčerpané dotace EU pro ZŠ přes zřizovatele. 

Usnesení č. 11 
 
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3/2013. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    6                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 
 
 
…………………………….                                                        …………………………… 

   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu : Martin Kružík                 ………………………. 
                                  
                                  Jan Machát                      .……………………… 
 
Zasedání ukončeno ve 19:50 hod 

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


