
OBEC ROZDROJOVICE 
 

Zápis 
 

z  7. zasedání zastupitelstva obce  Rozdrojovice konané dne 29.4.2015 v 19:00 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

___________________________________________________________________________ 
 
Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík, Jan Machát, Věra Svrčinová, Jiří 
Černoch, Pavel Merčák, Kristýna Havířová, Miloš Pruša 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Miloš Pruša, Pavel Merčák 
 
 
Program :    
 
1) Zahájení 

2) Určení ověřovatelů zápisu. 

3) Schválení programu jednání. 

4) Nástavba základní školy Rozdrojovice – Schválení dodatku č. 1 se zhotovitelem stavby. 

5) Právo stavby na obecním pozemku na p.č. 706/59 a 703/314 pro výstavbu vjezdu na p.č. 
714/2. 

6) Právo stavby na obecním pozemku na p.č. 72/25 a 706/60  pro prodloužení vodovodního 
řadů Rozdrojovice a přípojky pro RD Na Březině 193. 

7) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Rozdrojovice a odvod přebytku z HV za rok 2014 do 
rozpočtu obce. 

8) Převod zůstatku z rezervního fondu ZŠ a MŠ tvořeného ze zlepšeného výsledku 
hospodaření do fondu investičního, a následný odvod finančních prostředků 
z  investičního fondu do rozpočtu obce na financování rekonstrukce budovy ZŠ. 

9) Schválení tržního řádu obce Rozdrojovice. 

10) Žádost o rozšíření VO směrem k vysílači O2. 

11) Různé 

a) Smlouva o zřízení VBř. RWE GasNet – RD 325 Simeonovi 

b) Smlouva o zřízení VBř. RWE GasNet – RD 326 Simeonovi 

 

12)Závěr 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 1 a 2 a 3 
 
Zasedání zahájil pan starosta Daniel Stráský a jmenoval ověřovatele zápisu pana Miloše Prušu 
a pana Pavla Merčáka a konstatoval, že zasedání je usnášení schopné. Program zasedání a 
jmenování ověřovatelů zápisu byl schválen jednomyslně.  
 
Usnesení č.1: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 7.zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro   9                   proti:     0                     zdržel se:    0 
 
K bodu 4 
 
Starosta seznámil ZO Rozdrojovice s aktuální situací na stavbě „Nástavba Základní školy 
Rozdrojovice a Multifunk ční hřiště“ v souvislosti s vícepracemi na ZŠ a možnostmi jejích 
financování, v následné diskuzi byla nastíněna možná rizika z nemožnosti financování 
víceprací z dotací ROP Jihovýchod a rovněž byly diskutovány finanční možnosti obce 
v souvislosti s aktuální situací stavby, po diskuzi nechal hlasovat o ustoupení od záměru na 
výstavbu Multifunkčního hřiště v souvislosti s přesunutím prostředků na úspěšnou realizaci 
nástavby ZŠ. 
 
Usnesení č. 2: 
 
Zastupitelstvo obce ustupuje od realizace projektu Multifunkční hřiště, s tím, že na projektu 
budou realizovány pouze části nezbytné pro dokončení projektu Nástavba Základní školy 
Rozdrojovice, zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu v učinění nezbytných kroků 
k ukončení smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod na projekt č. CZ.1.11/3.3.00/36.01472 - MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    9                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
V návaznosti na přijaté usnesení bylo přistoupeno k hlasování o schválení Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo. 
 
Usnesení č. 3: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č.1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 
"Nástavba Základní školy Rozdrojovice a Multifunkční hřiště " spočívající v navýšení 
ceny o vícepráce a v ustoupení od realizace části  "Multifunkčního hřiště "  mimo části 
nezbytně nutné pro dokončení části "Nástavba Základní školy Rozdrojovice " , důvodem je 
nezajištění dostatečné výše finančních prostředků na celkovou realizaci díla. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    9                    proti:     0                     zdržel se:    0 



K bodu 5 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o právu stavby na obecním pozemku parc.č. 
706/59 a703/314 pro výstavbu vjezdu na pozemek parc.č. 714/2 stavebníka Petra Klaisnera. 
 
Usnesení č.4: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
v majetku obce Rozdrojovice, p.č. 706/59 a 703/314 za účelem vybudování sjezdu na 
komunikaci a přípojky vodovodu pro stavbu Rekreačního objektu na p.č. 714/2 Petr Klaisner. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro      9                  proti:        0                  zdržel se:    0 
 
 
K bodu 6 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o právu stavby na obecním pozemku parc.č. 
72/25 a 706/60 pro prodloužení vodovodního řádu pro stavebníka (manželé) Petra a Ludmilu 
Tkaných. 
 
Usnesení č.5: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku 
v majetku obce Rozdrojovice, p.č. 72/25 a 706/60 za účelem vybudování vodovodního řadu a 
přípojky vodovodu pro Rodinný dům Na Březině č.p. 193 manželů Petra Tkaného a Ludmile 
Tkané. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro      9                  proti:        0                  zdržel se:    0 
 
 
K bodu 7 
 
Starosta předložil ZO ke schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Rozdrojovice a odvod přebytku 
z hospodářského výsledku za rok 2014 do rozpočtu obce z důvodů financování výstavby 
budovy ZŠ. 
 
Usnesení č.6: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Rozdrojovice a odvod přebytku z VH 
za rok 2014 do rozpočtu obce. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro      9                  proti:        0                  zdržel se:    0 
 
 
 
 
 



 
 
K bodu 8 
 
Starosta předložil ZO ke schválení převod části zůstatku z rezervního fondu ZŠ a MŠ 
tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu investičního a následný odvod 
finančních prostředků z investičního fondu do rozpočtu obce na financování rekonstrukce 
budovy ZŠ. 
 
Usnesení č.7: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje převod části zůstatku ve výši 400.000,- Kč z rezervního fondu 
ZŠ a MŠ tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do fondu investičního, a následný 
odvod finančních prostředků z  investičního fondu do rozpočtu obce na financování 
rekonstrukce budovy ZŠ. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    9                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 9 
 
Starosta předložil ZO ke schválení Tržní řád obce Rozdrojovice. Tržní řád byl vypracován 
z důvodů zakázání podomního a pochůzkového prodeje. 
 
Usnesení č.8: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje Tržní řád obce Rozdrojovice. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    9                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
K bodu 10 
 
Starosta přeložil ZO ke schválení žádost od vlastníků chat v lokalitě Na Rovinách na 
vybudování jednoho sloupu veřejného osvětlení. S tím, že majitelé zařídí na vlastní náklady 
výkop na položení kabelu a obec dodá materiál a zprovoznění VO. 
 
Usnesení č.9: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření VO směrem k vysílači O2 za podmínky,  že veškeré 
výkopové práce si zajistí žadatelé, obec dodá materiál a jeho zprovoznění. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro    9                    proti:     0                     zdržel se:    0 
 
 
 
 



K bodu 11 
 

a) Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o zřízení Věcného břemene pro spol. 
RWE GasNet pro rodinný dům č.p. 325, žadatelé Simeonovi. 

 
Usnesení č.10: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na parc. č. 72/49 
a parc.č. 215/1  pro oprávněného RWE Distribuční služby za cenu 250,- Kč na přípojku 
plynovodu pro RD č.p.325. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro      9                  proti:        0                  zdržel se:    0 
 
 

b) Starosta předložil ZO ke schválení Smlouvu o zřízení Věcného břemene pro spol. 
RWE GasNet pro rodinný dům č.p. 326, žadatelé Simeonovi. 

 
Usnesení č.11: 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na parc. č. 72/49 
a parc.č. 215/1  pro oprávněného RWE Distribuční služby za cenu 250,- Kč na přípojku 
plynovodu pro RD č.p.326. 
 
Výsledek hlasování:   schváleno 
Počet hlasů: pro      9                  proti:        0                  zdržel se:    0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



…………………………….                                                        …………………………… 
   starosta obce                                                                                  místostarosta 
 
 
Ověřovatelé zápisu : Miloš Pruša                        ………………………. 
                                  
                                  Pavel Merčák                      .……………………… 
 
Zasedání ukončeno v 19:45 hod. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 


