
OBEC ROZDROJOVICE 
 

Zápis 
 

z  30. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 9.10.2014 v 19,30 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 
 

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

1) Zahájení 

2) Určení ověřovatelů zápisu. 

3) Schválení programu jednání. 

4) Veřejná zakázka „Nástavba Základní školy Rozdrojovice a Multifunkční hřiště Rozdrojovice“. 
a) Zrušení VŘ „Nástavba základní školy Rozdrojovice a Multifunkční hřiště“ 
b) Ukončení smlouvy na administraci VŘ a dotace s firmou Coworking Centrum s.r.o., 
c) Uzavření příkazní smlouvy na administraci VŘ s firmou RTS, a.s. Lazaretní 13  615 00 Brno 

 
5) Schválení smlouvy na směnu pozemku ve vlastnictví obce parcela č. 703/328 o výměře 732 m² za 

pozemky na k.ú. obce Rozdrojovice ve vlastnictví p. Gallové a to parcel č. 72/52 o výměře 40m², 
72/57 o výměře 15 m², 72/68 o výměře 185 m², 674/11 o výměře 14 m², 672/48 o výměře 149 m², 
675/17 o výměře 73 m², 680/34 o výměře 198 m²  a 706/40 o výměře 62m². 

6) Schválení Smlouvy o spolupráci – společný nákup energií – OSI o.p.s. 

7) Schválení nájmu pozemku pod chatou p.č. 1583 k.ú. Kníničky 36 m3 z důvodu změny majitele 

chaty. 

8) Reakce na výzvu obce ve věci vyřešení vlastnictví pozemku p.č. 707/54 v majetku obce 

Rozdrojovice. 

9) Žádost o odprodej pozemku p.č. 638/2 ve vlastnictví obce. 

10) Různé 

a) Rozpočtové opatření 6/2014, úpravy rozpočtu 

b) Schválení půjčky Svazku obcí panství hradu Veveří ve výši 220 000,-  Kč na akci "Obnova 

historické aleje u hradu Veveří". 

c) ZO schvaluje novou výši odměny pro starostu obce ve výši 24279 Kč a to s platností od 1. 3. 
2014. Přeplatek stávající odměny bude zúčtován za měsíce říjen a listopad. 

11) Závěr 

 

 



K bodu 1 a 2 a 3 
 
Zasedání zahájil pan starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu paní Věru 
Svrčinovou a pana Jana Macháta a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Program 
zasedání a jmenování ověřovatelů zápisu byl schválen jednomyslně.  
 
Usnesení č.1: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 30.zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   7                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 4 
 
Starosta seznámil ZO s nevydařenou administrací výběrového řízení Veřejné zakázky 
„Nástavba Základní školy Rozdrojovice a Multifunkční hřiště Rozdrojovice II“ a poté nechal 
hlasovat ve třech podbodech. 
 

a) Starosta předložil ZO návrh na zrušení Veřejné zakázky „Nástavba Základní školy 
Rozdrojovice a Multifunkční hřiště Rozdrojovice II“. 

 
Usnesení č.2: 
 
Obec Rozdrojovice,  jako zadavatel veřejné zakázky: „Nástavba základní školy Rozdrojovice 
a Multifunkční hřiště II “ zveřejněné v Rozdrojovicích dne 15.6.2014 a odvoláním na 
ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  ROZHODUJE o zrušení 
zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou  zakázku. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro        7                proti:       0                   zdržel se:    0 
 

b) Starosta předložil ZO návrh na ukončení smlouvy na administraci Veřejné zakázky 
„Nástavba Základní školy Rozdrojovice a Multifunkční hřiště Rozdrojovice“ a dotace  
s firmou Coworking centrum s.r.o.. 

 
Usnesení č.3:  
 
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení smluvního vztahu dle příkazní smlouvy na 
administraci dotace a výběrového řízení s firmou Coworking Centrum s.r.o., IČ: 29287782 
uzavření dne.28.2.2014, na projekty financované z Regionálního operačního programu NUTS 
2 Jihovýchod na projekt č. CZ.1.11/3.3.00/36.01473 s názvem:  NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY ROZDROJOVICE .“ a projekt č. CZ.1.11/3.3.00/36.01472 s názvem:  
Multifunk ční hřiště z důvodu jejich pochybení jak vyplývá z Kontrolního dokumentu ze 
strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro        7                proti:       0                   zdržel se:    0 



 
 

c) Starosta předložil ZO návrh na uzavření příkazní smlouvy na administraci Veřejné 
zakázky „Nástavba Základní školy Rozdrojovice a Multifunkční hřiště Rozdrojovice“, 
s firmou RTS, a.s. Lazaretní 13 615 00 Brno. 

 
Usnesení č.4: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření příkazní smlouvy na administraci výběrového řízení 
s firmou RTS, a.s. Lazaretní 13  615 00 Brno dle nabídky ve výši 75 000,- Kč bez DPH, na 
projekty financované z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt č. 
CZ.1.11/3.3.00/36.01473 s názvem:  NÁSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
ROZDROJOVICE .“ a projekt č. CZ.1.11/3.3.00/36.01472 s názvem:  Multifunk ční hřiště. 
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro        7                proti:       0                   zdržel se:    0 
 
 
K bodu 5 
 
Starosta předložil ZO ke schválení směnu obecních pozemků za pozemky paní Anny Gallové 
ve stejné cenové relaci a to za 100Kč/m2.  
 
 
Usnesení č.5: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Směnné smlouvy na směnu pozemku ve vlastnictví 
obce, parcela č. 703/328 o výměře 732 m² za pozemky na k.ú. obce Rozdrojovice ve 
vlastnictví p. Anny Gallové a to parcel č. 72/52 o výměře 40m², 72/57 o výměře 15 m², 72/68 
o výměře 185 m², 674/11 o výměře 14 m², 672/48 o výměře 149 m², 675/17 o výměře 73 m², 
680/34 o výměře 198 m²  a 706/40 o výměře 62m². Hodnota všech směňovaných parcel byla 
Zastupitelstvem ohodnocena  na částku 100 Kč za m2. Adresný záměr na směnu pozemků byl 
řádně vyvěšen. 
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro        7                proti:       0                   zdržel se:    0 
 
K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO ke schválení smlouvy se společností OSI o.p.s. na společný nákup 
energií. 
 
Usnesení č.6: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy na společný nákup energií organizovaný 
subjektem Organizačně správní institut, o.p.s., IČ: 01707060 se sídlem Lidická 718/77, 
Veveří, 602 00 Brno. 
 



Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro        7                proti:       0                   zdržel se:    0 
K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO ke schválení nájemní smlouvy obecní parc. č. 1583 k.ú. Kniničky pod 
chatou o velikost 36m2, z důvodů změny majitele chaty. Záměr o pronájmu byl řádně 
vyvěšen. 
 
Usnesení č.7: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem obecního pozemku 1583 o výměře 36m2 na k.ú. 
Kníničky, z důvodu změny majitele chaty, novými majiteli jsou p. Železný a p. Železná za 
cenu  30,- Kč/m2/rok. Záměr na pronájem byl řádně vyvěšen. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro        7                proti:       0                   zdržel se:    0 
 
K bodu 8 
 

Starosta seznámil ZO s výzvou od JUDr. Sedláčkové zastupující pana Bohdana Jedličku o 
vyřešení vlastnictví pozemku parc.č. 707/54 v majetku Obce Rozdrojovice a následném 
odprodeji panu Jedličkovi za symbolickou cenu. Starosta nechal ZO hlasovat o případném 
odprodeji parc.č.707/54 panu Jedličkovi za symbolickou cenu. Po tomto hlasování vyzval 
Starosta ZO o další hlasování a to k pověření starosty o jednání s panem Jedličkou a případné 
směně parc.č.707/54. 
 
Usnesení č.8: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecní parc.č.707/54 v k.ú. Rozdrojovice, panu Ing. 
Bohdanu Jedličkovi za symbolickou cenu. 

Výsledek hlasování:   neschváleno 
Počet hlasů: pro       0                proti:       7                   zdržel se:    0 
 
 
Usnesení č.9: 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje Starosty k jednání s panem Ing. Bohdanem Jedličkou o případné 
směně obecní parc.č.707/54 v k.ú. Rozdrojovice. 
 

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



 
 
K bodu 9 
 
Starosta předložil ZO žádost o odprodej obecní parc.č. 638/2 v k.ú. Rozdrojovice od 
společnost RWE. Poté nechal starosta hlasovat. Po tomto hlasování vyzval ZO ke schválení 
pověření starosty k jednání se společností RWE na případnou směnu obecního pozemku 
parc.č.638/2. 
 
Usnesení č.10: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej obecní parc.č.638/2 v k.ú. Rozdrojovice. 
 

Výsledek hlasování:   neschváleno 
Počet hlasů: pro        0                proti:       7                   zdržel se:    0 
 
Usnesení č.11: 
 
Zastupitelstvo obce pověřuje Starosty k jednání se společností RWE k případné směně obecní 
parc.č.638/2 v k.ú. Rozdrojovice. 
 

Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro        7                proti:       0                   zdržel se:    0 
K bodu 10 
 

a) Starosta předložil ZO ke schválení rozpočtové opatření č.6/2014. 

 
Usnesení č. 12: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.6/2014. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro        7                proti:       0                   zdržel se:    0 
 
 

b) Starosta předložil ZO ke schválení žádost od Svazku obcí Panství hradu Veveří na 
výpůjčku finanční hotovosti 220.000,- Korun českých do konce roku 2014. 

Usnesení č. 13: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje výpůjčku ve výši 220.000,- Korun českých Svazku obcí Panství 
hradu Veveří do konce roku 2014, a pověřuje starostu uzavřením smlouvy 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro        7                proti:       0                   zdržel se:    0 
 
 

 



 
 
c) Starosta předložil ZO ke schválení novou výši odměn pro Starostu. 
 
 

Usnesení č.14: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje novou výši odměn pro Starostu ve výši 24.279,- Kč s platností 
od 1.3.2014. Přeplatek stávající odměny bude zúčtován za měsíce říjen a listopad. 
 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro        6                proti:       0                   zdržel se:    1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu : Věra Svrčinová                 ………………………. 
                                  
                                  Jan Machát                      .……………………… 
 
Zasedání ukončeno v 20:30 hod. 

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


