
OBEC ROZDROJOVICE 
 

Zápis 
 

z  25. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 30.1.2014 v 19,30 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 
 

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

2) Určení ověřovatelů zápisu. 

3) Schválení programu jednání. 

4) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ROP – Nástavba ZŠ 

5) Schválení smlouvy o poskytnutí dotace ROP – Multifunkční hřiště 

6) Pronájem  obecního pozemku – části parcely č. 290 sousedící s parc. č. 345/1 o výměře 
cca 92 m². 

7) Pronájem  obecního pozemku – části parcely č. 352/1 sousedící s parc. č. 357 o výměře 
cca 175 m². 

8) Schválení rozpočtového opatření č. 8 

9) Výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Nástavba základní školy Rozdrojovice 
a Multifunkční hřiště – administrace projektů a organizace zadávacího řízení“ 

10) Různé 

11) 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 25.zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   6                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
K bodu 4 
 

Starosta předložil ZO ke schválení smlouvy o poskytnutí dotace z ROP na projekt Nástavba 
ZŠ. 

 

Usnesení č.2: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace  
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt č. 
CZ.1.11/3.3.00/36.01473 s názvem:  NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
ROZDROJOVICE . 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro       6                 proti:           0               zdržel se:    0 
 
K bodu 5 
 
Starosta předložil ZO ke schválení smlouvy o poskytnutí dotace z ROP na projekt 
Multifunkční hřiště. 
 
Usnesení č.3: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace  
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt č. 
CZ.1.11/3.3.00/36.01472 s názvem:  Multifunk ční hřiště. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro       6                 proti:    0                      zdržel se:    0 
 
 
 
 
 
 



K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO ke schválení pronájem obecního pozemku – části parc.č. 290 sousedící 
s parc.č. 345/1 o výměře cca 92 m2 . 
 
Usnesení č. 4: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem  části parcely č. 290 sousedící s parc. č. 345/1 o 
výměře cca 92 m² za cenu 30 kč/rok za m²  manželům Jiřímu a Renatě Patočkovým, vzhledem 
k tomu, že tento pozemek žadatelé již užívají, tak nájemné bude zaplaceno i za 3 roky zpětně 
tj. za 2011, 2012 a 2013 před podpisem smlouvy, ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 
Adresný záměr byl řádně vyvěšen. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro       6                proti:         0                 zdržel se:    0 
 
 
K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO ke schválení pronájem obecního pozemku – části parc.č.  357 o výměře 
cca 175 m2. 
 
Usnesení č.5: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem  části parcely č. 352/1 sousedící s parc. č. 357 o 
výměře cca 175 m² za cenu 30 kč/rok za m²  panu Františku Mátlovi, vzhledem k tomu, že 
tento pozemek žadatel již užívá, tak nájemné bude zaplaceno i za 3 roky zpětně tj. za 2011, 
2012 a 2013 před podpisem smlouvy, ZO pověřuje starostu uzavřením smlouvy. Adresný 
záměr byl řádně vyvěšen. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro     6                 proti:          0                zdržel se:    0 
 
K bodu 8 
 
Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření č.8 – úprava rozpočtu. 
 
Usnesení č. 6: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č.8 /2013 – úprava rozpočtu. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro       6                 proti:        0                  zdržel se:    0 
 
 
 
 
 
 
 



K bodu 9 
 
Starosta předložil ZO za účelem výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Nástavba 
základní školy Rozdrojovice a Multifunkční hřiště – administrace projektů a organizace 
zadávacího řízení“  výsledek jednání hodnotící komise, která provedla posouzení a  hodnocení 
nabídek k veřejné zakázce na služby, která byla zadávána jako zakázka malého rozsahu mimo 
režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 
  

Pořadí nabídek sestavené na základě hodnocení nabídek: 

Výsledné pořadí 
uchazeče 

Uchazeč Celková cena vč. DPH 

1. Coworking Centrum s.r.o., IČ: 29287782 142 780,- 

2. IK consult s.r.o., IČ: 27713326 239 000,- 

3. Eurovision, a.s., IČ: 27691845 245 630,- 

4. Regionální poradenská agentura, s.r.o., 
IČ:  26298163 

289 190,- 

5. Ing. Jan Tomek, IČ: 62023373 421 080,- 
 
Usnesení č.7: 
 
Zastupitelstvo obce Rozdrojovice schvaluje doporučení hodnotící komise a souhlasí 
s vybraným uchazečem č. 6 Coworking Centrum s.r.o., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 
29287782, který se umístil v rámci hodnocení nabídek na prvním místě. Zastupitelstvo obce 
Rozdrojovice současně pověřuje starostu k vydání rozhodnutí a následně k podpisu smlouvy 
s vybraným uchazečem, přičemž podpis smlouvy bude možný až po uplynutí lhůty pro podání 
námitek účastníků veřejné zakázky k rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky a patřičné 
kontrole ze strany poskytovatele dotace ROP Jihovýchod. “  
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro           6             proti:        0                  zdržel se:    0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu : Jan Machát                 ………………………. 
                                  
                                  Martin Kružík                      .……………………… 
 
Zasedání ukončeno ve 19:55 hod 

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


