
OBEC ROZDROJOVICE 
 

Zápis 
 

z  24. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 19.12.2013 v 19,30 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 
 

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

2) Určení ověřovatelů zápisu. 

3) Schválení programu jednání. 

4) Schválení rozpočtu obce na rok 2014 

5) Rozpočtový výhled na r. 2015, 2016 

6) Schválení rozpočtového opatření č. 6  

7) Schválení rozpočtového opatření č. 7 

8) Schválení účetní závěrky r. 2012 

9) Plán zimní údržby komunikací. 

10) Právo stavby na obecním pozemku p.č. 122/1 před p.č. 188. 

11) Žádost o finanční příspěvek MŠ Jinačovice. 

12) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z OPŽP – sběrný dvůr 

13) Smlouva o zřízení věcného břemene, EON na p.č. 122/1. 

14) Dodatek č. 12 „Zajištění financování IDS na rok 2014“ 

15) Schválení plánu inventur na rok 2013 

16) Různé 

a) Žádost o příspěvek sportovního klubu pro MAS Brána Brněnska 

 

17) závěr 

 
 
 
 
 
 



K bodu 1 a 2 a 3 
 
Zasedání zahájil pan starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu paní Irenu 
Novákovou a paní Kristýnu Havířovou a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. 
Program zasedání a jmenování ověřovatelů zápisu byl schválen jednomyslně.  
 
Usnesení č.1: 
 
ZO schvaluje program 24.zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   7                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 4 
 
Starosta předložil ZO ke schválení rozpočet Obce na rok 2014. 
 
Usnesení č.2: 
 
ZO schvaluje Rozpočet Obce Rozdrojovice na rok 2014.“ 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro       7                 proti:        0                  zdržel se:    0 
 
 
K bodu 5 
 
Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtový výhled Obce na roky 2015 a 2016. 
 
Usnesení č.3: 
 
ZO schvaluje Rozpočtový výhled Obce Rozdrojovice na roky 2015 a 2016. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro       7                 proti:        0                  zdržel se:    0 
 
 
K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření č.6. 
 
Usnesení č.4: 
 
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.6 /2013. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro     7                   proti:        0                  zdržel se:    0 
 
 



 
K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření č.7. 
 
Usnesení č.5: 
 
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.7 /2013. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro      7                  proti:        0                  zdržel se:    0 
 
K bodu 8 
 
Starosta předložil ZO ke schválení účetní závěrky za rok 2012. 
 
Usnesení č.6: 
 
ZO schvaluje účetní závěrku roku 2012 s výsledkem hospodaření běžného období. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro         7               proti:           0               zdržel se:    0 
 
K bodu 9 
 
Zastupitel Kružík představil ZO nově upravený plán zimní údržby komunikací v obci. 
Starosta tento nově upravený plán dal ke schválení ZO. 
 
Usnesení č.7: 
 
ZO schvaluje  aktualizovaný plán zimní údržby na zimu 2013/2014. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro          7              proti:           0               zdržel se:    0 
 
K bodu 10 
 
Starosta předložil ZO ke schválení žádost od paní Burešové na „PRÁVO STAVBY NA 
OBECNÍM POZEMKU“ na parc.č.122/1 před parc.č.188. 
 
Usnesení č.8: 
 
ZO schvaluje a pověřuje starosty k uzavření smlouvy:  Smlouvu o právu provést stavbu na 
pozemcích ve vlastnictví obce se stavebníkem: Alena Burešová, Žleby č.p. 139, přípojka 
plynu na p.č. 122/1“  
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro         7               proti:         0                 zdržel se:    0 
 
 



K bodu 11 
 
Starosta předložil ZO ke schválení žádost od MŠ Jinačovice o finanční příspěvek na žáky, 
kteří docházejí do MŠ Jinačovice a pocházejí z Rozdrojovic. Požadavek od MŠ Jinačovice je 
5.000,- Kč za žáka. Celkem by příspěvek činil 35.000,- Kč. ZO po konzultaci navrhlo 
finanční dar pro MŠ Jinačovice ve výši 17.000,- Kč. 
 
Usnesení č.9: 
 
ZO schvaluje finanční dar pro MŠ Jinačovice ve výši  
 17.000,- Kč . 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro         7               proti:        0                  zdržel se:    0 
 
K bodu 12 
 
Starosta předložil ZO ke schválení smlouvu o poskytnutí dotace z OPŽP – sběrný dvůr. 
 
Usnesení č.10: 
 
ZO schvaluje a pověřuje starosty k uzavření Smlouvy č.12135954 o  poskytnutí podpory ze 
Státního fondu životního prostředí ČR . 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro     7                   proti:        0                  zdržel se:    0 
 
K bodu 13 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o zřízení věcného břemene – s oprávněným E-
ON Distribuce, a.s. na parc.č.122/1 před parc.č. ……… 
 
Usnesení č.11: 
 
ZO schvaluje a pověřuje starosty k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
s oprávněným E.ON Distribuce, a.s. na parcele č. 122/1 za úplatu 500 Kč bez DPH“ 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    7                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 14 
 
Starosta předložil ZO ke schválení dodatek č.12 –„ zajištění financování IDS na rok 2014“. 
 
Usnesení č.12: 
 
ZO schvaluje dodatek č. 12 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK pro rok 2014. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro       7                 proti:       0                   zdržel se:    0 
 
K bodu 15 
 
Starosta předložil ZO ke schválení plán inventur na rok 2013. 
 
Usnesení č.13: 
 
ZO schvaluje plán inventur na rok 2013.  

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

 
K bodu 16 
 

a) Starosta předložil ZO ke schválení žádost sportovního klubu Rozdrojoviceo finanční 
příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro účast v MAS Brána Brněnska. 

Usnesení č14: 
 
ZO schvaluje příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro sportovní klub Rozdrojovice za účelem 
financování členství v MAS Brána Brněnska. 

 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro       6                 proti:       0                   zdržel se:    1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…………………………….                                                        …………………………… 
   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu : Nováková Irena                 ………………………. 
                                  
                                  Havířová Kristýna                      .……………………… 
 
Zasedání ukončeno ve 20:25 hod 

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


